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OFERTE SERVICIU
l Primăria Peretu, cu sediul în
comuna Peretu, str. Șoseaua Deal, nr.
92, nr. 67, judeţul Teleorman organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:
-muncitor calificat: 4 posturi, conform
H.G.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data
de 03.02.2021, ora 10:00; -Proba
interviu în data de 03.02.2021, ora
13:00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii specifice: -studii
generale; -calificare în -cale și terasamente, zidărie, electician sau instalator, pază. Vechime în muncă: -nu se
cere vechime pentru niciunul din
posturile scoase la concurs. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul
Primăriei Peretu. Relaţii suplimentare
la sediul: Primăriei Peretu, persoană
de contact: Alecu Simona Valentina,
telefon: 0247/327.167.

CITAŢII
l Se citează Sandor Antoniu Daniel,
fiul defunctei Iusco Elvira, decedată la
08.01.2020 în Arad, pentru data de
22.01.2021, ora 10:30, la sediul Soc.
Prof. Notariale Dicu din orașul Pecica,
str.2, nr.80, județul Arad, pentru
dezbaterea succesiunii.
l Se citează pârâtul Paica Achim
(unul şi acelaşi cu Peica Achim), cu
ultimul domiciliu cunoscut în loc.
Tirnova, nr. 244, jud. Caraş-Severin la
Judecătoria Reşiţa în dosar nr.
665/290/2020 la termenul din
19.01.2021 pentru declararea judecătorească a morţii.
l Se citeaza Ioja Maria Magdalena cu
adresa Arad, str. Aleea Rasaritului nr.
3 bl.21, ap.20 la Judecatoria Arad
pentru data de 27 ianuarie 2021 ora
8:30, in proces de iesire din indiviziune
cu reclamantul Ioja Pavel.
l Se citează numita Dumitrescu
Mihaela, cu ultimul domiciliu
cunoscut în comuna Beleți-Negrești,
sat Negrești, jud. Argeș, la Judecătoria
Topoloveni, pe data de 08.03.2021, ora
9:00, în Dosarul nr. 755/828/2020, în
proces de divorț cu Dumitrescu Florin
Emilian.
l Numitele, Adam Mihaela, cu
ultimul domiciliu cunoscut în mun.
Reșița, jud. Caraș - Severin și Militaru
Dumitrița, cu ultimul domiciliu
cunoscut în mun. Craiova, jud. Olt,
sunt citate la Judecătoria Săveni, jud.
Botoșani, în data de 18.02.2021, ora
11:00, în calitate de pârâte în dosarul
nr. 695/297/2019 ce are ca obiect partaj

judiciar, în care reclamantă este
numita Guțu Elena.

SOMAŢII
l România. Judecătoria Brașov.
Dosar nr.14089/197/2020. Emisă la
30.11.2020. Somaţie. Se aduce la
cunoştinţă celor interesaţi ca petenta
Solomon Georgeta a solicitat Judecătoriei Braşov să se constate că a
dobândit dreptul de proprietate prin
uzucapiune asupra imobilului-construcție neîntabulată din CF nr.101215
Teliu nr. top 2534 (cad. 101215),
conform
Adeverinței
nr.1406/22.03.2017 eliberată de
Primăria comunei Teliu, situat în
Teliu, str.Tudor Vladimirescu, nr.841,
jud.Brașov. Persoanele interesate sunt
invitate să facă opoziţie la cererea
formulată de petenta Solomon Georgeta, cu domiciliul ales în Braşov,
Bd.Eroilor, nr.3, jud.Braşov, la cabinet
de avocat Bogdan Tripon, la Judecătoria Braşov în termen de 30 de zile de
la data afişării şi publicării prezentei
somaţii, cu menţiunea pentru cei interesaţi, care nu vor formula opoziţie, că
instanţa va păşi la judecarea cererii.
Somaţia face parte integranta din
încheierea pronunţată la data de
23.10.2020 în dosarul civil
nr.14089/197/2020, cu termen de judecata la data de 15.02.2021, ora 9:00.
Prezenta se comunica spre afişare la
Primăria comunei Teliu, jud.Braşov, la
Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Braşov- Biroul de Carte
funciară Braşov şi la sediul Judecătoriei Braşov. Se va publica şi într-un
ziar de circulaţie naţională. Preşedinte,
Elena Ecaterina Grama, Grefier,
Daniela Istrate.

DIVERSE
l SC Star Foods EM SRL (titularul
proiectului) anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul
“Construire Hală depozitare (Adăpost
pentru cartofi)”, propus a fi amplasat
în Str.Taberei, nr.2, Ilfov, oraș Popești
Leordeni. Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate la
sediul autorității competente pentru
protecția mediului Ilfov din Aleea
Lacul Morii, Nr.1, Sector 6 București și
la sediul SC Star Foods EM SRL,
amplasat în Str.Taberei, nr.2, Ilfov,
oraș Popești Leordeni, în zilele de
luni-vineri, între orele 10:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc
zilnic la sediul autorității competente
pentru protecția mediului Ilfov din
Aleea Lacul Morii, Nr.1, Sector 6,
București.
l Anunț public privind depunerea
solicitării de emitere a acordului de
mediu. Ionescu Elena anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării
de emitere a acordului de mediu

pentru proiectul „Service Auto P+1,
Utilităti”, propus a fi amplasat în str.
Iozu Pavel, nr.1, Popești Leordeni.
Informațiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Ilfov din
București, str.Aleea Lacul Morii, nr.1,
sector 6 și la sediul Ionescu Elena, str.
Iozu Pavel, nr.1, Popești Leordeni,
Ilfov, în zilele de luni până vineri, între
orele 9:00 și 13:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov .
l Unitatea Administrativ-Teritorială
Coşereni din judeţul Ialomiţa, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru Sector Cadastral nr.
1,2, începând cu data de 19 ianuarie
2021, pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul Primăriei Coşereni din comuna
Coşereni, strada Calea Bucureşti, nr.
130, conform art. 14 alin (1) şi (2) din
Legea Cadastrului şi a Publicităţii
Imobiliare Nr. 7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul
primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
l Unitatea Administrativ-Teritorială
Armăşeşti din judeţul Ialomiţa,
anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru Sectoarele Cadastrale nr. 8, 9, 12, 13 şi nr. 14
începând cu data de 19.01.2021, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Armăşeşti din sat Armăşeşti, Com.
Armăşeşti, conform art. 14 alin (1); (2)
din Legea Cadastrului şi a Publicităţii
Imobiliare Nr. 7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Publicarea se va face şi pe site-ul:
www.comunaarmasesti.ro Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul primăriei
şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
l Unitatea Administrativ-Teritorială
Reviga din judeţul Ialomiţa, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru Sectoarele Cadastrale nr. 26, 21, 17, 13 şi 7 începând cu
data de 19.01.2021 , pe o perioadă de
60 de zile, la sediul Primăriei Reviga
din Com. Reviga, str. Al. I. Cuza, nr.
19, conform art. 14 alin (1) şi (2) din
Legea Cadastrului şi a Publicităţii
Imobiliare Nr. 7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară.
l Unitatea Administrativ-Teritorială
Munteni-Buzău, din judeţul Ialomiţa,
anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru Sectoa-
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rele Cadastrale nr. 10 şi nr. 14, începând cu data de 19 ianuarie 2021, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Munteni-Buzău, str. Primăriei, nr.
116, judeţul Ialomiţa, conform art. 14,
alin.(1) şi (2) din Legea Cadastrului şi
Publicităţii Imobiliare nr. 7/1996 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul Primăriei MunteniBuzău, str. Primăriei, nr. 116, judeţul
Ialomiţa şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
l Industrialexport S.A., („Societatea”), cu sediul social în Bucureşti,
Str. Dumitru Brumărescu, nr.9A,
Construcţia C1, parter, sector 4, înregistrată la O.R.C.T.B. sub nr.
J40/252/1991, având Cod unic de
înregistrare 1554446, legal reprezentată prin Director general Niculai
Bezerghianu, reaminteşte tuturor
acţionarilor săi, deţinători de acţiuni la
purtător, faptul că, la data de
21.01.2021 se împlineşte termenul de
18 luni de la data intrării în vigoare a
Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi
combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte
normative pentru depunerea acţiunilor la purtător în vederea convertirii
acestora. În cazul nedepunerii acţiunilor la purtător la sediul societăţii
până la data anterior menţionată, se
va face aplicarea de drept a dispoziţiilor art.61 alin.(5) din Legea
nr.129/2019. Director General, Niculai
Bezerghianu.

LICITAŢII
l Societatea AS3-Administrare Străzi
S3 S.R.L., intenționează să încheie un
contract de achiziție publică
pentru Lucrări de proiectare, realizare,
achiziție și montare de butaforii
pentru proiectul „Amenajare parc
tematic” în Parcul Pantelimon. „Documentația de atribuire” se
poate solicita la adresa de email: achizitii@as3-strazi.ro sau la adresa din
Șoseaua Gării Cățelu, nr. 1M (Parc
Pantelimon), Sector 3, București. Data
limită de depunere a ofertelor este
13.01.2021, ora 12:00.
l Licitatie publica 26.01.2021: Debitorul SC Tecnogreen SRL - societate în
reorganizare judiciara, in judicial
reorganisation, en redressement, cu
sediul in Dr.Tr.Severin, str.George
Cosbuc nr.3A, Cam.2, Sc.1, Et.Subsol,
Ap.3, jud.Mehedinti, CIF:15195512,
J25/302/2016, prin administrator judiciar, Consultant Insolventa SPRL
Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.
Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.
Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata
in RFO II sub nr. 0918, prin reprezen-
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tant asociat coordonator Serban
Valeriu, scoate la vânzare, la pretul
stabilit prin Raportul de Evaluare nr.
57/13.03.2020, urmatoarele bunuri
imobile: - Teren Extravilan avand S =
15.000 mp cu numar cadastral 306071,
inscris in CF nr. 306071, Tarlaua 3
Parcela 434/3/7, Sicula la pretul de
4.320 Euro - Teren Extravilan avand S
= 6.395 mp cu numar cadastral 307795
inscris in CF nr. 307795, Tarlaua 3
Parcela 284/1/4/9, Sicula la pretul de
1.840 Euro - Teren Extravilan avand S
= 5.800 mp cu numar cadastral
315078, inscris in CF nr. 315078,
Tarlaua 30/1 Parcela 261/13, Ineu, la
pretul de 1.670 Euro - Teren Extravilan avand S = 5.400 mp cu numar
cadastral 313418, inscris in CF nr.
313418, Tarlaua 80/1 Parcela 183, Ineu
la pretul de 1.555 Euro - Teren Extravilan avand S = 17.100 mp cu numar
cadastral 314501, inscris in CF nr.
314501, Tarlaua 20/2 Parcela 160/6,
Ineu la pretul de 4.925 Euro - Teren
Extravilan avand S = 5.700 mp cu
numar cadastral 313481, inscris in CF
nr. 313481, Tarlaua 80/1 Parcela
548/66, Ineu la pretul de 1640 Euro Teren Extravilan avand S = 5.400 mp
cu numar cadastral 313151, inscris in
CF nr. 313151, Tarlaua 32/2 Parcela
225/54, Ineu la pretul de 1.555 Euro Teren Extravilan avand S = 5.400 mp
cu numar cadastral 310607, inscris in
CF nr. 310607, Tarlaua 75 Parcela
524/6, Ineu la pretul de 1.555 Euro
situate in extravilanul satelor Şicula si
Ineu, comuna Şicula, Judeţul Arad.
Total suprafata valorificata in bloc
66.195 mp. Valoarea totala a bunurilor
imobile este de 19.060 Euro exclusiv
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR
din ziua platii). Administratorul judiciar mentioneaza faptul ca, asupra
bunurilor enumerate mai sus detin un
drept de ipoteca legala SC Agroseher
SRL. Licitaţia va avea loc la biroul
administratorului judiciar din Timişoara, str.Daliei nr.8, mansardă, jud.
Timiş la data de 26.01.2021, orele
14:00. Titlul executoriu în baza căruia
administratorul judiciar procedează la
vânzarea bunurilor imobile descrise
anterior, il reprezinta Sentinta nr. 8 din
data de 11.05.2020, de confirmare a
planului de reorganizare a debitoarei
SC Tecnogreen SRL, pronunţată de
Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a
Civilă de Contencios Administrativ si
Fiscal în dosarul nr. 2726/101/2018.
Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic de
insolventa al debitoarei SC Tecnogreen
SRL, pana la data de 25.01.2021 orele
1700 a unei cauţiuni de 10% din preţul
de pornire pentru bunul imobil pe care
intentioneaza sa-l achizitioneze
precum şi achiziţionarea caietului de
sarcini in suma de 500,00 lei+TVA.
Cont deschis la Banca Romaneasca
S.A. Sucursala Dr.Tr.Severin, sub nr.
RO11BRMA0999100083622047.
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Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie să transmita
oferte de cumpărare și documentele în
copie xerox din care rezultă faptul că
a fost achitată garanția de licitație și
contravaloarea caietului de sarcină la
adresa de email: office@consultant-insolventa.ro. Avand in vedere măsurile
de prevenire a răspândirii virusului
Covid 19 (Coronavirus), precum si a
ordonantelor militare emise, administratorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem
de videoconferinta, iar in masura in
care se doreste participarea fizica se
impune prezenta unui singur participant care sa respecte masurile impune
de autoprotectie (masca, manusi,
halat, etc.). Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra bunurilor
imobile descrise anterior sa anunte
administratorul judiciar inainte de
data stabilita pentru vânzare în
termen, sub sanctiunea prevazută de
lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0742592183,
0745267676, 0252/354399. Administror judiciar, Consultant Insolvenţă
Sprl Filiala Timis, Prin Serban
Valeriu.
l CEC Bank SA, organizează licitaţie deschisă fără preselecție (ofertă
în plic sigilat) în data de 29.01.2021,
ora 11:00, pentru vânzarea autoturismului Dacia Logan 2008, proprietate
CEC Bank S.A, Sucursala Târgoviște.
Preţul de pornire la licitaţie este de
7.700Lei (TVA inclus). Termenul
limită de depunere/transmitere a
ofertelor este 27.01.2021, ora 11:00.
Garanţia de participare la licitaţie
este de 700Lei și poate fi constituită în
numerar la ghişeele CEC Bank SA
sau prin virament în contul
R035CECEDB0103RON0000001.
Contravaloarea Dosarului de prezentare este de 20Lei, acesta fiind disponibil la Sucursala CEC Bank
Târgoviște. Autoturismul poate fi
vizionat zilnic de luni până vineri
între orele 09:00-15:00. Detalii la
telefon 0245/214.434.
l Publicație De Vânzare; S.C. HVS
Prest S.R.L.- cu sediul în loc. Satu
Mare, Bld. Lucian Blaga, nr. 35, jud.
Satu Mare , înregistrată sub nr.
J30/83/2015, CUI RO 6782887 prin
lichidatorul judiciar Reoinsolv
IPURL prin Andrișan Adrian,
desemnat de Tribunalul Satu Mare în
Dosar nr. 1721/83//2015, vinde la licitație publică următoarele bunuri din
averea debitoarei: Pompă submersibilă: 593 euro - Prețul de pornire la
licitație este prețul de evaluare Participanții la licitație vor achita, în
contul de lichidare al debitoarei, până
în ziua licitației, o garanție de 10%
din prețul de pornire al licitației;
Pasul de licitație este de 5% - Dacă
un eventual adjudecatar nu plătește

în termen de 30 de zile diferența de
preț, pierde avansul plătit, urmând a
se organiza o nouă licitație. - Lista cu
bunurile mobile și prețul de vânzare
poate fi consultată la sediul lichidatorului judiciar. Licitația va avea loc în
data de 18.01.2021, ora 11:00 la sediul
lichidatorului judiciar din Baia Mare,
str. George Coșbuc, nr. 25/A, et. 4, ap.
38, jud. Maramureș. Informații suplimentare se pot obține la telefon nr.
0745 503 123.
l Publicație De Vânzare; SC
Carmangeria Tudor - Lung SRL- în
faliment, en faillite, in bankruptcy cu
sediul in loc. Baia Mare, str.
Alexandru Odobescu, nr. 1, Bazar
Albina-boxa nr. 3, jud. Maramureș,
J24/1543/1991, CUI: 2198363, prin
lichidatorul judiciar Reoinsolv
IPURL, desemnat de Tribunalul
M a r a m u r e ș î n D o s a r n r.
1257/100/2016, vinde la licitație
publică următoarele bunuri din
averea debitoarei: Construcții și alte
Obiecte inventar.- Pretul de pornire la
licitație este 85% din prețul de
evaluare; - Participanții la licitație vor
achita, in contul de lichidare al debitoarei, pana in ziua licitatiei, o
garantie de 10% din pretul de pornire
al licitației; Pasul de licitație este de
5%. - Dacă un eventual adjudecatar
nu plătește în termen de 30 de zile
diferența de preț, pierde avansul
plătit, urmând a se organiza o nouă
licitație. - Lista cu bunurile și prețul
de vânzare poate fi consultată la
sediul lichidatorului judiciar. Licitația
va avea loc în data de 18.01.2021, ora
12:00 la sediul lichidatorului judiciar
din Baia Mare, str. George Coșbuc, nr.
25/A, et. 4, ap. 38, jud. MM. Informații suplimentare se pot obține la
telefon nr. 0745503123.
l 1.Informații generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau adresa
de e-mail, persoană de contact:
Unitatea Administrativ Teritorială
Comuna Gura Văii, comuna Gura
Văii, sat Gura Văii, Str.Primăriei, nr.2,
judeţul Bacău, telefon 0371/407.500,
fax 0372/002.112, e-mail: primariaguravaii@yahoo.com, cod fiscal
4278108. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: Lot nr.8, compus din teren în
suprafață de 3.601mp și grajd de
787mp, identificat prin numărul
cadastral 61242, terenul și construcția
aparțin domeniului privat al
Comunei Gura Văii, conform Hotărârii Consiliului Local
nr.78/13.11.2020 și temeiului legal:
O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini.

3.1.Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitarea
scrisă, de la sediul Primăriei Comunei
Gura Văii. 3.2.Denumirea şi adresa
serviciului/ compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura
Primăriei Comunei Gura Văii,
comuna Gura Vaii, Strada Primăriei,
nr.2, județul Bacău. 3.3.Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul:
Persoanele interesate pot achita
contravaloarea documentației de
atribuire de 200Lei se achită numerar
la Casieria Primăriei Comunei Gura
Văii. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 29.01.2021, ora
14:00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 08.02.2021, ora 12:00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Gura Văii,
comuna Gura Văii, Strada Primăriei,
nr.2, județul Bacău. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: se depun într-un singur
exemplar, în două plicuri sigilate:
unul exterior și unul interior. 5.Data
şi locul la care se va desfăşura sedinţa
publică de deschidere a ofertelor:
09.02.2021, ora 11:00, la sediul
Primăriei Comunei Gura Văii,
comuna Gura Văii, Strada Primăriei,
nr.2, județul Bacău. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute
şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Judecătoriei Oneşti, cu
sediul în municipiul Oneşti, Str.Tineretului, nr.1, judeţul Bacău, telefon
0234/311.913, fax 0234/326.170,
e-mail: jud-oneşti-reg@just.ro. 7.Data
transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 08.01.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de
contact: Comuna Păușești, comuna
Păușești, Str. Principală, nr. 81,
j u d e ț u l Vâ l c e a , t e l e f o n / f a x
0250/774.060, e-mail: primariapausestiotasau@yahoo.com, cod fiscal
2541851. 2. Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: spațiu-clădire, cu destinația
de cabinet medical stomatologic, în
suprafață de 31mp, proprietate
privată a Comunei Păușești, situat în
intravilanul comunei Păușești, satul
Păușești-Otăsău, Str.Principală, nr.4,
județul Vâlcea. Închirierea se face

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
conform art.332-348 din O.U.G.
nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ și în baza prevederilor
H.C.L. nr.68/21.12.2020. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare scrisă
la sediul Primăriei Comunei Păușești.
3.2. Denumirea și datele de contact
ale serviciului/compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația
de atribuire: Compartimentul Contabilitate -Achiziții Publice din cadrul
Primăriei Comunei Păușești, Str.
Principală, nr.81, județul Vâlcea. 3.3.
Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ: prețul documentației de atribuire este de 10Lei /exemplar, ce se
achită la Casieria Primăriei Comunei
Păușești. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 28.01.2021,
ora 15:00. 4 .Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a
ofertelor: 08.02.2021, ora 12:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Păușești, Str.
Principală, nr.81, județul Vâlcea.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un
exemplar. 5. Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 08.02.2021, ora
13:00, la sediul Primăriei Comunei
Păușești, Str.Principală, nr. 81,
județul Vâlcea, Sala de ședințe. 6.
Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Tribunalul Vâlcea,
Secția a II-a de Contencios Administrativ și Fiscal, Râmnicu Vâlcea, Str.
Scuarul Revoluţiei, nr.1, județul
Vâlcea, telefon 0250/739.120, fax
0250/732.207, e-mail: tr.valcea.civil2@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 11.01.2021.
l Publicaţie de vânzare privind licitaţia din data de 18.01.2021; Debitorul
SC D&G Agricolture Enterprise SRL
- societate în reorganizare judiciara, in
judicial reorganisation, en redressement, cu sediul în Dr.Tr. Severin, str.
George Cosbuc nr.3A, jud.Mehedinti,
J25/272/2006, C.U.I.18704890, prin
administrator judiciar, Consultant
Insolventa SPRL Filiala Timis, cu
sediul ales in Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti,
CUI 38704372, inregistrata in RFO II
sub nr. 0918, prin reprezentant Serban
Valeriu, scoate la vânzare la preturile
stabilite prin Raportul de Evaluare nr.
25/24.02.2020, conform hotararii

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
adunarii creditorilor din data de
16.11.2020, urmatoarele: Freza - 2
buc., la valoarea de piata de 320 lei ;
Cisterna Motorina la valoarea de piata
de 240 lei; Container la valoarea de
piata de 280 lei; Tractor Albastru la
valoarea de piata de 720 lei; Tractor
culoare orange la valoarea de 1200 lei
Tractoare Uzate - 17 buc., la valoarea
de piata de 17600 lei pret total; Masina
De Intins Sarma la valoarea de piata
de 880 lei; Remorca Uzata la valoarea
de piata de 480 lei; Tractor Fiat - 5
buc., la valoarea de piata de 4800 lei /
buc.; Tractor Rosu la valoarea de piata
de 1200 lei; Cabina Tractor la valoarea
de piata de 80 lei; Aparat Tratament
Vie la valoarea de piata de 80 lei;
Microbuz Renault Master an fabricatie 2003 cu numar de inmatriculare
MH 05 CPW la valoarea de piata de
1840 lei; Total valoare bunuri
mobile:29.270,00 lei. Preturile nu sunt
afectate de TVA. Licitaţia va avea loc
la biroul administratorului judiciar
din Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului nr.
7A, jud. Mehedinti la data de
18.01.2021, orele 14:00. Titlul executoriu în baza căruia administratorul
judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise anterior, il reprezinta Incheierea de sedinta din data de
20.05.2020, de confirmare a planului
de reorganizare a debitoarei SC D&G
Agricolture Enterprise SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a
II - a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr.
1726/101/2019. Participarea la licitaţie
este condiţionată de consemnarea în
contul unic de insolventa al debitoarei
SC D&G Agricolture Enterprise SRL,
pana la data de 15.01.2021 orele 17:00
a unei cauţiuni de 10% din preţul de
pornire pentru bunul mobil pe care
intentioneaza sa-l achizitioneze
precum şi achiziţionarea caietului de
sarcini in suma de 500,00 lei plus TVA
pentru toate bunurile mobile, respectiv
50,00 lei plus TVA pentru un singur
bun mobil pe care intenţionează sa il
achizitioneze. Cont deschis la Banca
Romaneasca S.A. Sucursala Drobeta
Turnu Severin, sub nr. RO11BRMA
0999100087949896. Invităm pe toti cei
care vor să participe la şedinţa de licitaţie să transmita oferte de cumpărare
și documentele în copie xerox din care
rezultă faptul că a fost achitată
garanția de licitație și contravaloarea
caietului de sarcină la adresa de email:
office@consultant-insolventa.ro.
Avand in vedere măsurile de prevenire
a răspândirii virusului Covid 19
(Coronavirus), precum si a ordonantelor militare emise, administratorul
judiciar recomanda ca participarea la
licitatie sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura in care se
doreste participarea fizica se impune
prezenta unui singur participant care
sa respecte masurile impune de autoprotectie (masca, manusi, halat, etc.).
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Somam pe toti cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor mobile
descrise anterior sa anunte administratorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege. Relaţii
suplimentare la telefoanele:
0756482035, 0742592183
0252/354399, email office@consultant-insolventa.ro. Administror judiciar, Consultant Insolvenţă Sprl
Filiala Timis, prin ec. Serban Valeriu.
l Anunț De Licitație; Primaria
Orasului Santana Organizeaza Licitatie In Vederea Vanzarii Imobilului
Din Sântana, Str. Mihai Viteazul, Nr.
18, Evidențiat În C.F. Nr. 300417C1-U4 Sântana, C.F. Vechi Nr. 4293Comlăuș, Nr. Top. 665/1/3/Iii În
Suprafață Construită De 75 Mp,
Aparținând Domeniului Privat Al
Orașului Sântana; 1. Informații generale privind autoritatea contractanta,
în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Oraș Sântana, str. Muncii, nr.
120 A, județul Arad, telefon:
0357/100074, fax 0357/100075, e-mail:
contact@primariasantana.ro. 2. Infor-

mații generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, în special
descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie vandut: imobilul
din Sântana, str. Mihai Viteazul, nr.
18, ap.3 evidențiat în CF 300417C1-U4 Sântana, nr. Top 665/1/3/III
având suprafața construită de 75 mp,
compus din 2 camere: cota construită
75/317; terenul aferent este proprietate de stat, în folosință; părți
comune: terenul, hol, pivniță, podul,
WC, porțile de acces, alim. energie,
aparținând domeniului privat al
orașului Sântana, aprobată prin HCL
nr. 162/18.08.2020 a Orașului Sântana
conform OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se
regasesc in caietul de sarcini. 3.1
Modalitatea sau modalitățiile prin
care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de
atribuire poate fi obținută, de la sediul
Primăriei Orașului Sântana, str.
Muncii, nr. 120 A, județul Arad, de
catre persoanele interesate, care
transmit o solicitare in acest sens prin:
mijloace electronice, e-mail sau pe
suport de hartie. 3.2 Denumirea și

adresa serviciului/compartimentului
din cadrul vanzatorului, de la care se
poate obține un exemplar din documentația de atribuire: compartiment
Fond locativ din cadrul Primăriei
Orașului Sântana, str. Muncii, nr. 120
A, jud. Arad. 3.3 Costul și condițiile
de plată pentru obținerea documentatiei de atribuire, unde este cazul:
documentaţia de atribuire poate fi
obţinută, de către persoanele interesate, care transmit o solicitare în acest
sens prin: - mijloace electronice,
e-mail (pentru care în solicitare este
necesar a ne comunica adresa de
e-mail) fără costuri; - pe suport de
hârtie, contravaloarea acesteia fiind
de 50 lei. Plata poate fi făcută la casieria Primăriei Orașului Sântana sau
în contul RO53TREZ0
215006XXX016717, deschis la Trezoreria Arad. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.01.2021, ora
10:00. 4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 02.02.2021, ora 10:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Orașul Sântana, str. Muncii, nr. 120 A,
jud. Arad, registratură. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și
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locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
03.02.2021, ora 10:00, sala de ședințe
a Primăriei Orașului Sântana. 6.
Instanța competenta în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Tribunalul Arad,
Bd. Vasile Milea, nr. 2-4, oraș Arad,
județul Arad, telefon 0257/250114,
fax: 0257/251700, e-mail: tr-arad@
just.ro. 7. Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 11.01.2021.

PIERDERI
l Pierdut atestat transport marfa,
atestat ADR, card tahograf, emise de
ARR Prahova, pe numele de Dobrica
Teodor Razvan. Le declar nule.
l Se declara pierduta Autorizatia
C.E.C.C.A.R. seria A Nr.003603
emisa la data de 18.01.2007 de catre
Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania societatii Siemens srl Bucuresti. Se declara
nula.
l Firma: Moldovan M.A. Vasile IF,
sediul profesional: Sat Mureșenii

GATA!
Simplu, nu?

Bârgăului, Comuna Tiha Bârgăului,
nr.54A, Județul Bistrița Năsăud, cod
unic de înregistrare: 39701366 din
d a t a d e : 0 1 . 0 8 . 2 0 1 8 , n r.
F6/602/01.08.2018, Certificat Constatator pierdut pe care îl declar nul.
l Pierdut Legitimație avocat stagiar,
emis de Baroul București pentru anul
2020, titular Nere Cătălina. O declar
nulă.
l Societatea Oct Trans SRL, cu sediul
social în Baia Mare, str.Victoriei,
nr.146, ap.32, jud.Maramureș, Înregistrată la Registrul Comerțului de pe
lângă Tribunalul Maramureș sub nr.
J24/588/2007, având CUI:21431413,
declară pierdut certificat constatator
nr.35883 din 26.09.2014, eliberat
pentru punctul de lucru situat în Dej,
str.Dumbrava Roșie, nr.7, jud.Cluj. Se
declară nul.

DISPARIŢII
l Declar decedat pe Crăciun Eugen,
cu domiciliul în Mun.Fălticeni, jud.
Suceava. Rog orice persoană care îl
cunoaște să comunice informații.

