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OFERTE SERVICIU
l MMB Casa de Expeditii SRL, angajează 2 conducători auto
transport rutier de mărfuri. Tel: 0721.228.134.
l SC Inter Turist SRL, CUI 2333060, cu sediu în Băilești, angajează muncitori necalificați la ansamblarea produselor solide și
semisolide. Cerințe: școală generală. Tel.0722.567.034.
l MEGAJORVIN SRL angajează șapte posturi de săpător
manual (COD COR 931204) și trei posturi de zidar pietrar (cod
COR 711203). Condiții: studii generale. E-mail: vilyo.confort@
gmail.com
l Sortwik Intermedieri Import Export SRL Piatra Neamț angajează 2 electricieni cod cor 741110, cunoștințe lb. turcă sau
engleză. CV la e-mail: sortwik1@yahoo.com. Tel.0743.823.176.
l Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, cu sediul în
Bd.Victoriei, nr.40, tel.0269.212.604, organizează concurs pentru
ocuparea unui post de cercetător științific gradul I, normă
întreagă, pe perioadă nedeterminată, în domeniul istorie, specialitatea: arheologia monumentelor ecleziastice, cultura materială a
sașilor transilvăneni în evul mediu şi istoria orașelor în Evul
Mediu. Concursul se va desfășura conform Legii nr.319 din
8.07.2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, și
Ordinului nr.6129 din 20.12.2016. Dosarele de concurs se depun
la secretariatul Institutului în perioada 12 aprilie 2021-11 mai
2021. Concursul se va desfășura în data de 17 mai 2021, începând
cu ora 11:00, la sediul Institutului. Informații suplimentare se pot
obține la secretariatului Institutului de Cercetări Socio-Umane
din Sibiu, la tel.0269.212.604, de luni până vineri, între orele
08:00-16:00, sau pe site-ul Institutului www.icsusib.ro
l Clubul Sportiv Chitila, cu sediul în oraş Chitila, Str.Castanilor,
nr. 41, judeţul Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea postului
contractual vacant, perioadă nedeterminată, de: -Referent.
Condiții specifice: -Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; -Vechime în specialitatea studiilor: Nu este cazul; -Punctualitate; -Dorință de muncă; -Creativitate; -Cunoștințe avansate IT;
-Experiență de lucru cu copiii; -Cunoștințe legate de practicarea
sportului; -Ideal experiență în voluntariat și în acțiuni ale comunității. În vederea participării la concurs candidatul trebuie să
îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art.3 al Regulamentului Cadru aprobat prin Hotărârea nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Concursul se organizează la sediul
Clubului Sportiv Chitila, județul Ilfov, oraș Chitila, Str.Castanilor,
nr.41, în data de 06 mai 2021, ora 10:00 -proba scrisă, iar interviul
se va susține în data de 06 mai 2021, ora 15:00. Dosarele de
înscriere se depun în până la data de 23 aprilie 2021 la sediul
Clubului Sportiv Chitila, Judeţul Ilfov, oraș Chitila, Str.Castanilor,
nr.41 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 al Regulamentului Cadru aprobat prin Hotărârea
nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, din Str.Castanilor,
nr.41, judeţul Ilfov, oraş Chitila şi la telefon 0733.840.451.
l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, cu sediul
în localitatea Ploieşti, Str.Unirii, nr.2, judeţul Prahova, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar vacante
pe perioadă determinată în cadrul Programului Naţional de
Cadastru şi Carte Funciară -Numele funcţiei: consilier gradul II;
Număr posturi -1 post, conform HG 286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 06.05.2021, ora 10:00;
-Proba interviu în data de 12.05.2021, ora 10:00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: Pentru consilier gradul II: -studii de specialitate: studii
universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
cu diplomă-profilul: științe economice, specializarea: finanțe
-bănci, management, contabilitate etc.; -vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului: minim 6 luni; -cunoştinţe
medii PC (internet, word, excel). Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, şi la
sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Prahova.
Relaţii suplimentare la sediul: OCPI Prahova, Ploieşti, Str.Unirii,
nr.2, telefon 0244/519.569, interior 206, fax 0244/592.295 şi pe
site-ul OCPI Prahova: www.ocpiph.ro/angajare.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, cu sediul
în localitatea Ploieşti, Str.Unirii, nr.2, judeţul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante pe
perioadă nedeterminată: -Numele funcţiei: consilier cadastru
gr.II; Număr posturi -2 posturi, -Numele funcţiei: consilier
cadastru debutant; Număr posturi -1 post, -Numele funcţiei:
consilier gr.II; Număr posturi -1 post, -Numele funcţiei: asistent
registrator principal debutant; Număr posturi -1 post, conform
HG 286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 06.05.2021, ora 10:00; -Proba interviu în data de
12.05.2021, ora 10:00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Pentru consilier
cadastru gr.II: -studii de specialitate: studii universitare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau cu diplomă -specializarea cadastru, geodezie, topografie; -vechime în muncă: minim 6
luni; -cunoştinţe medii PC (internet, word, excel). Pentru consilier
cadastru debutant: -studii de specialitate: studii universitare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau cu diplomă
-specializarea cadastru, geodezie, topografie; -vechime în muncă:
nu este necesară; -cunoştinţe medii PC (internet, word, excel).
Pentru consilier gr.II: -studii de specialitate: studii universitare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau cu diplomă-profilul: științe economice, specializarea: finanțe -bănci, management, contabilitate etc.; -vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului: minim 6 luni; -cunoştinţe medii PC
(internet, word, excel). Pentru asistent registrator principal debutant: -studii de specialitate: studii universitare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau cu diplomă -specializarea
drept; -vechime în muncă: nu este necesară; -cunoştinţe medii PC
(internet, word, excel). 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 Oficiului
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Prahova. Relaţii suplimentare la sediul: OCPI Prahova, Ploieşti, Str.Unirii, nr.2, telefon
0244/519.569, interior 206, fax 0244/592.295 şi pe site-ul OCPI
Prahova: www.ocpiph.ro/angajare.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu, cu sediul
în Giurgiu, B-dul. 1907, nr. 1, sc. B, jud. Giurgiu, organizează
concurs pentru ocuparea unor funcţii contractuale vacante de
execuţie, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Giurgiu, conform H.G. nr.
286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după cum
urmează: -1 post de referent treapta IA -Biroul Juridic, Resurse
Umane, Secretariat şi Petiţii; -1 post de asistent registrator
treapta IA -Serviciul Publicitate Imobiliară -BCPI Giurgiu.
Concursul se va desfășura astfel: Pentru postul de referent
treapta IA: Proba scrisă în data de 06.05.2021: ora 9:30; Proba
interviu în data de 12.05.2021: ora 9:30; Pentru postul de asistent
registrator treapta IA; Proba scrisă în data de 06.05.2021: ora
13:00; Proba interviu în data de 12.05.2021: ora 13:00; Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Referent treapta IA -Biroul Juridic, Resurse
Umane, Secretariat şi Petiţii: -nivelul studiilor: studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în muncă: minim
6 ani și 6 luni. Asistent registrator treapta IA -Serviciul Publicitate Imobiliară -BCPI Giurgiu: -nivelul studiilor: studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în muncă: minim
6 ani și 6 luni. Candidații vor depune dosarele de participare la
concurs până la data de 26.04.2021, ora 16:00, la sediul Oficiului
de Cadastru și Publicitate Imobiliară Giurgiu. Locul de desfășurare al concursului: sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Giurgiu. Relații suplimentare la sediul instituției,
Giurgiu, B-dul. 1907, nr. 1, sc. B, jud. Giurgiu, persoană de
contact: Chireceanu Marinela, tel. 0246.216444, int. 120, e-mail:
gr@ancpi.ro sau pe site-ul: www.ocpigiurgiu.ro.
l Primăria Comunei Slatina-Timiș, cu sediul în localitatea Slatina-Timiș, Str.Principală, nr.32, județul Caraș-Severin, organizează concurs de recrutare, în perioada 12-14.05.2021, pentru
ocuparea unor funcții contractuale vacante, după cum urmează:
-1 post contractual de consilier IA (normă de lucru 8 ore/zi, perioadă determinată) la compartimentul implementare proiecte
finanțate din fonduri externe nerambursabile; -1 post contractual
de consilier debutant (normă de lucru 2 ore/zi, perioadă nedeterminată) la serviciul public apă-canal. Concursul se va desfășura
la sediul Primăriei Comunei Slatina-Timiș, astfel: -Proba scrisă în
data de 12.05.2021, ora 10:00; -Proba interviu în data de
14.05.2021, ora 10:00. Pentru participarea la concursul organizat

pentru ocuparea funcției contractuale de consilier IA, la compartimentul implementare proiecte finanțate din fonduri externe
nerambursabile, candidații trebuie să îndeplinească următoarele
condiții: -studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licență; -vechime în specialitate -minim 1 an; -îndeplinește
condițiile prevăzute la art.3 din Regulamentul cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice, aprobat prin H.G.nr.286/2011. Pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de consilier debutant, la serviciul public apă-canal,
candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în
domeniul economic; -vechime în specialitate -nu este cazul; -îndeplinește condițiile prevăzute la art.3 din Regulamentul cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale
și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G.nr.286/2011.
Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până la
data de 23.04.2021, ora 16.00, la sediul Primăriei Comunei Slatina-Timiș. Actele se vor depune la secretarul comisiei de concurs
domnul Dragomir Ion Florin, șef birou la biroul administrare
domeniu public, elaborare proiecte, proceduri administrative si
transparență decizională, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Slatina- Timiș. Relații suplimentare privind
condiţiile specifice şi bibliografia de concurs se obțin la sediul
Primăriei Comunei Slatina-Timiș, din localitatea Slatina-Timiș,
Str.Principală, nr.32, județul Caraș-Severin și la telefon
0355/401.711, e-mail: primaria@slatinatimis.ro.
l Sanatoriul Balneoclimateric de Copii, cu sediul în localitatea
Buşteni, Str.Fântânii, nr.3, judeţul Prahova, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante, cu contract de
muncǎ pe perioadǎ nedeterminatǎ, de: 3 posturi asistenți medicali
debutanți, 1 post asistent medical principal și 1 post magaziner, 2
posturi infirmieri, conform H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 06.05.2021, ora 10,
pentru toți candidații; -Proba practică pentru toți asistenții medicali în data de 12.05.2021, ora 10; -Interviu pentru infirmieri și
magaziner în data de 12.05.2021, ora 10. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Pentru asistent medical principal: -studii: postliceale; -vechime:
cu vechime minim 10 ani. Pentru asistent medical debutant:
-studii: postliceale; -vechime: fără vechime. Pentru magaziner:
-studii: generale; -vechime: fără vechime. Pentru infirmier:
-studii: generale și atestat curs; -vechime: fără vechime. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până în data
de 26.04.2021, la sediul unitǎţii din: localitatea Buşteni, Str.
Fântânii, nr.3, judeţul Prahova. Relaţii suplimentare la sediul:
Sanatoriul Balneoclimateric de Copii, persoană de contact:
Bȋrligǎ Daniela, telefon 0244/320.018.
l Primăria Comunei Vădastra, Județul Olt, organizează concursuri în data de 06.05.2021, orele 10:00, proba scrisă, la sediul
instituției din str. Mihai Viteazul, nr.77B, Localitatea Vădastra,
județul Olt pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de
execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă: 1
post -muncitor calificat III -vacant, Serviciul De Utilități Publice.
Condițiile specifice de participare la concurs sunt următoarele: a)
Nivel studii: medii; b)Certificat de calificare în meseria de electrician; c)Vechime: minimum 9 ani în meseria de electrician. 1 post
-referent cultural debutant -vacant, Instituții Subordonate
-Cultură. Condițiile specifice de participare la concurs sunt următoarele: a) Nivel studii: medii; b)Vechime: nu este cazul; c)Cunoștințe de operare pe calculator: nivel mediu. Calendarul de
desfășurare a concursurilor este următorul: a)proba scrisă se va
susține în data de 06.05.2021, orele 10:00; b)proba interviului se
va susține în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii
probei scrise; c)data limită pentru depunerea dosarelor de
concurs este de 23.04.2021, orele 14:00, la secretariatul instituției.
Persoană de contact: d-na Străinu Alina Valerica, secretar
general, tel: 0249/539.012.
l Tunari Salubrizare din str. Mihai Eminescu nr. 16bis, comuna
Tunari, judeţ Ilfov organizează în data de 15.04.2021 concurs
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recrutare pentru Gestionar. Condiţii de participare: studii medii,
vechime în muncă 15 ani. Detalii suplimentare la 021.424.43.62.

LICITATII

l Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu
Risc Seismic organizează concurs
pentru ocuparea
postului temporar vacant (contractual), din cadrul: Compartimentul Relația cu Publicul și Registratură: Denumirea postului:
Inspector de specialitate, gradul II -1 post; Condiții specifice
privind ocuparea postului: -pregătirea de specialitate: Studii
universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; -vechime minimă în specialitatea studiilor: minim 1 an.
Durata contractului individual de muncă: -determinată, pe
perioada suspendării titularului postului, respectiv până la data
de 01.03.2023. Proba scrisă se va desfăşura în data de
27.04.2021, ora 11.00 la sediul Administrației Municipale pentru
Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic din Calea Plevnei nr.53,
iar interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile
lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Dosarele se pot
depune în perioada 12.04–16.04.2021 (inclusiv), la sediul Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc
Seismic- Serviciul Resurse Umane, luni- vineri între orele
10:00–15:00. Cerinţele specifice privind ocuparea postului se vor
afişa la sediul Administraţiei Municipale pentru Consolidarea
Clădirilor cu Risc Seismic și pe site-ul A.M.C.C.R.S. (www.
amccrs-pmb.ro) și pe portalul posturi.gov.ro. Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0219529 interior
206, persoana de contact Alexandra Micu.

ELECTRICA FURNIZARE SA, cel mai mare furnizor de energie
electrică și gaze naturale, având sediul în București, sector 1, Șos.
Stefan cel Mare, nr. 1A, organizează procedura de achiziție pentru
atribuirea contractului de prestare servicii „CONSOLIDARE
PORTOFOLIU DE APLICAȚII SAP”.

l Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu
Risc Seismic organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante (contractuale), din cadrul: I. Serviciul Urmărire,
Derulare Contracte de Investiții: 1. Denumirea postului: Expert–
gradul IA- 1 post; Condiții specifice privind ocuparea postului:
-pregătirea de specialitate: Studii universitare de licență absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor
inginerești, al construcțiilor, arhitecturii și urbanism; -vechime
minimă în specialitatea studiilor: minim 5 ani. 2. Denumirea
postului: Inspector de specialitate debutant- 1 post; Condiții
specifice privind ocuparea postului: -pregătirea de specialitate:
Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în domeniul științelor inginerești, al construcțiilor,
arhitecturii și urbanism; II. Serviciul Urmărire, Derulare
Contracte de Investiții- Compartimentul Consultanță și Expertiză: Denumirea postului: Inspector de specialitate- gradul IA- 2
posturi; Condiții specifice privind ocuparea postului: -pregătirea
de specialitate: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, al
construcțiilor, arhitecturii și urbanism; -vechime minimă în specialitatea studiilor: minim 5 ani. Proba scrisă se va desfăşura în
data de 06.05.2021, ora 11:00 la sediul Administrației Municipale
pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic din Calea Plevnei
nr.53, iar interviul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile
lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Dosarele se pot
depune în perioada 12.04-23.04.2021 (inclusiv), la sediul Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc
Seismic- Serviciul Resurse Umane, luni- vineri între orele 10:0015:00. Cerinţele specifice privind ocuparea postului se vor afişa la
sediul Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor
cu Risc Seismic și pe site-ul A.M.C.C.R.S. (www.amccrs-pmb.ro)
și pe portalul posturi.gov.ro. Informaţii suplimentare se pot obţine
la numărul de telefon 0219529 interior 206, persoana de contact
Alexandra Micu.
l Direcția Regională de Statistică a Municipiului București, cu
sediul în Bucureşti, B-dul Carol I nr.12, sector 3, telefon/fax:
0213141148 e-mail: tele@bucuresti.insse.ro, organizează concurs
pentru ocuparea a 17 posturi în vederea efectuării activităților
privind Recensământul Populației și Locuințelor 2021, după
cum urmează: •3 posturi expert 1A; •14 posturi expert debutant,
funcţii contractuale vacante de execuție, pe durată determinată,
din luna Mai 2021 până la data de 30.11.2023. Condiţii de participare: •Expert IA -Condiţii de participare: -vechime în specialitate: minimum 7 ani; -studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; -abilităţi în operarea pe PC
desktop şi tablete; -disponibilitate de a se deplasa pe teren.
•Expert Debutant- Condiţii de participare: -vechime în specialitate: nu este cazul; -studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; -abilităţi în operarea pe PC
desktop şi tablete; -disponibilitate de a se deplasa pe teren.
Concursul se va desfăşura la sediul Direcției Regionale de Statistică a Municipiului București și va consta într-o probă scrisă, o
probă practică şi o probă de interviu astfel: -06.05.2021- începând cu ora 9:00- proba scrisă, -10.05.2021- începând cu ora 9:00
- proba practică, -proba interviu se va desfăşura ulterior,
conform reglementărilor în vigoare. În funcţie de numărul de
persoane care se vor înscrie, probele se vor susţine în cel mult 4
serii. Dosarele se vor depune la sediul instituţiei până cel târziu
la data de 26.04.2021 ora 16:00, și trebuie să conțina documentele
prevăzute în H.G.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile de participare şi bibliografia de concurs sunt
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Operatorii economici interesați de participarea la procedură, pot
consulta și descărca documentația de atribuire pe site-ul Electrica
Furnizare la adresa: http://electricafurnizare.ro, accesând secțiunea
Proceduri achiziții - EF_16/21 „Achiziție servicii CONSOLIDARE
PORTOFOLIU DE APLICAȚII SAP”.
Data limită pentru depunerea ofertelor este 29.04.2021, ora 12.00.
afişate la sediul instituţiei şi pe pagina web www.bucuresti.insse.
ro. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției
Regionale de Statistică a Municipiului București și la tel
021.305.66.90, persoană de contact Scîntei Elena.

PRESTĂRI SERVICII
l Servicii Alpinism Utilitar în Arboristică (toaletări arbori) și
Publicitate. 0760.388.484.

CITAȚII
l Se citează pârâtul Vrenghea Nicolae la Judecătoria Mediaș, cu
termen la data de 19.04.2021, ora 11:00, în proces cu reclamanta
Vrenghea Florica, având ca obiect divorț, în dosar civil
384/257/2020.
l Laczo Szimion, Kopil Florica măritată Hada, Retesan Ana,
Retesan Vaszi, Retesan Szimion, Meszaros Lina, Inokan Gabor
(Gavrila), Laczko simion, Lascau Maria, Lascau Simion, Retesan
Ana, Gardus Sofia sunt citați pe data de 22.06.2021 la Judecătoria Turda în dos nr.4269/328/2017* în calitate de pârâți.
l Petreanu Ionela Isaura îl citează pe Petreanu Petru să se
prezinte în data de 18 mai 2021, ora 10:00, la Judecătoria Bistrița
în dosar 880/190/2021, obiectul procesului divorț cu minori.
l Agapie Mirela Gabrila, cu ultimul domiciliu cunoscut in,
Ianca, Str. N. Oncescu, bl. B2, sc. 1, ap. 3, Judeţ Brăila, este
chemata la Judecatoria Faurei, in ziua de 19.04.2021, ora 10:00,
in cauza avand ca obiect succesiune, dosar nr. 2320/228/2019, in
calitate de parata, in proces cu reclamanta Agapie Constanta.
l Se citeaza Andree Ion, Drincean Dan Si Andree Francisc, toti cu
ultimul domiciliu cunoscut in comuna Zabrani, localitatea Neudorf,
nr.72/a, jud.Arad, pentru data de 27.04.2021, ora 9:00, la:Judecatoria Lipova, sala 1, in dosarul nr.1723/250/2020, in calitate de
parati, in proces cu Statul Roman prin Comuna Zabrani, in calitate
de reclamant, pentru actiune in rectificare carte funciara modificare
suprafata. In caz de neprezentare a partilor, se va judeca in lipsa,
daca acest lucru este solicitat in scris de una din parti.
l Se citează Miya Takajiro la Judecătoria Pitești, dos.
6759/302/2019, termen: 18 iunie 2021, pentru divorț.
l Numitul Rotaru Mihăiţă, cu ultimul domiciliu cunoscut în sat
Păuşeşti, comuna Dumeşti, judeţul Iaşi, este citat la Judecătoria
Iaşi, pe data de 28.04.2021, ora 12:30, la completul C11M, în
calitate de pârât în dosarul nr.27376/245/2020 având ca şi obiect
divorţ cu minori, exercitarea autorităţii părinteşti, stabilire domiciliu minori, pensie de întreţinere şi în cadrul căruia numita
Rotaru Lucica-Claudia are calitate de reclamantă.
l Numiții Ivanciuc Ioan, Mich Marikucza, Kadre Togyer, Turda
Iuonna, Codrea Vasile, Codirle Marie, Oniga Teodor, cu domiciliul necunoscut, sunt citați pe data de 02.06.2021, ora 10:30, să se
prezinte la Judecătoria Sighetu Marmației în dos.
nr.3300/307/2019, având ca obiect uzucapiune și întabulare, în
calitate de pârâți în proces cu reclamantul Giurgi Dănuț-Mihai.
l Domnul Dobre Nicolae, cu ultimul domiciliu în comuna Milcov,
sat Milcov Deal, județul Olt, este chemat în instanță în ziua de
06.05.2021, la Judecătoria Slatina, interval orar 10:00-11:00, sala
2, complet CC3, în calitate de pârât în dosarul nr.7463/311/2019,
în proces cu reclamanta Mihai Gheorghița, în dosarul mai sus
menționat având ca obiect „acțiune în constatare”. Domnul Dobre
Eugen, cu ultimul domiciliu în comuna Milcov, sat Milcov Deal,

județul Olt, este chemat în instanță în ziua de 06.05.2021, la Judecătoria Slatina, interval orar 10:00-11:00, sala 2, complet CC3, în
calitate de pârât în dosarul nr. 7463/311/2019, în proces cu reclamanta Mihai Gheorghița, în dosarul mai sus menționat având ca
obiect „acțiune în constatare”.
l Horneţ Liviu Cosmin, cu ultimul domiciliu in Braila, str. Cazasului, nr. 12, Jud. Braila, este chemat la Judecatoria Braila, in
ziua de 27.04.2021, ora 11:00, cauza nr. 16786/196/2020, Complet
C16 civ., sala 3, in calitate de parat, in proces cu Popa Ghiorghe
Si Popa Maria in calitate de reclamanti, dosar avand ca obiect
rezolutiune contract si repunere parti in situatia anterioara, cu
mentiunea prezenta personala obligatorie la interogatoriu sub
sanctiunea aplicarii dispozitiilor art. 358 C.proc.civ.

SOMAȚII
l Somație. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Luduş,
sub nr.195/251/2021, posesorul reclamant: Muntean Ioan, cu
domiciliul în Iernut, Piaţa 1 Decembrie 1918, bl.1, sc.C, ap.19,
jud.Mureş, având domiciliul procesual ales la Cabinet de Avocat
Săndulescu Adriana Melinda, cu sediul în Târgu Mureş, B-dul.1
Decembrie 1918, nr.39, ap.1, judeţul Mureş, a invocat dobândirea
prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra imobilului
teren în suprafaţă de 2.242mp înscris în CF nr.55372 Iernut, nr.
top 464, 465, situat în Iernut, sat Deag, nr.202 (fost 191), jud.
Mureş. Toți cei interesați sunt somațisă formuleze opoziție, cu
precizarea că, în caz contrar, se va trece la judecarea cererii în
termen de 6 luni de la emiterea celei din urmă publicații.
l Prin prezenta somație se aduce la cunoștința celor interesați
faptul că petenta Axente Viorica, cu domiciliul în com.Vâlcele, sat
Vâlcele, nr.41, jud.Covasna, cu reședința în com.Vâlcele, sat Araci,
nr.155, jud.Covasna, solicită dobândirea prin uzucapiune
conform prevederilor art.28 alin.1 din Decretul-Lege nr.115/1938,
a dreptului de proprietate asupra imobilului situat în Vâlcele,
înscris în CF nr.24771, nr. top. 6862/2/2, cu suprafața de 1004mp,
proprietate tabulară a def. Ardelean Ioan jr. (identic cu Radu
Ioan), decedat la 31.08.1978. Toți cei interesați pot face opoziție în
termen de o lună de la afișare, la Judecătoria Sf.Gheorghe, str.
Kriza Janos, nr.2, jud.Covasna, dosar nr.258/305/2021.
l Somatie: Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 536/246/2021,
formulata de petenta Filipas Elena, cu domiciliul in Pancota, sat
Maderat, nr. 225, jud. Arad, si cu domiciliul procesul ales la cab
av. Bodea Ioan din Ineu, str. Republicii, nr. 20, jud. Arad, a solicitat inscrierea dreptului de proprietate al petentilor pe titlu de
uzurpaciune, asupra imobilului identificat in CF. Nr. 306364 Taut,
cu nr. Top. 234-235/b.1, compus teren intravilan cu casa situata in
Taut, nr. 251, in suprafata de 719 m.p., imobil asupra caruia
figureaza ca proprietari tabulari intabulati sub B1 Cozma Pavel si
sotia Morar Barbura, cu cota 1/1, urmand a se proceda la intabularea petentului asupra acestui imobil. Petentul sustine ca foloseste acest imobil, asupra caruia a exercitat o posesie pasnica,
publica, continua si nume de proprietar. In urma acesteia sunt
somati, in baza art. 130 din Decretul – Lege nr. 115/1938, toti cei
interesati de indata sa inainteze opozitie la Judecatoria Ineu
deoarece in caz contrar, in termen de o luna de la aceasta ultima
publicare se va proceda la solutionarea cererii.
l Somatie: In dosarul civil cu nr.877/210/2021 al Judecatoriei
Chisineu Cris avand ca obiect uzucapiune, reclamanta Fit Floare
solicita sa se constate prin hotararea care se va pronunta faptul
juridic al uzucapiunii si nasterea dreptului sau de proprietate
asupra imobilului intravilan situat in loc.Berechiu, com.Apateu,
inscris in cartea funciara nr.306425-Apateu, nr.top.114115 Berechiu in suprafata de 2880mp, indicand ca proprietar tabular pe

Buzgo Flora. Toti cei interesati in cauzapot formula opozitii la
prezenta somatie, in termen de 30 de zile de la publicare si
respectiv afisarea somatiei, in dosar cu numarul de mai sus al
Judecatoriei Chisineu Cris. Emis in conform.art.130 din Decretul
Lege nr.115/1938. Termen de afisare pe o durata de 30 de zile.
Termen:25.05.2021- ora-12.50.

DIVERSE
l Titularul AD Petrol SRL pentru Triculete Dan, domiciliul:
Craiova, strada Nicolae Romanescu, nr.21, județul Dolj, anunță
publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a Planului de
construire hală producție P, birouri P+1+M și parcaje acoperite
-amplasament strada Râului, nr.391, Craiova, județul Dolj și
declanșarea etapei de încadrare în vederea obținerii avizului de
mediu pentru Planul mai sus menționat. Publicul interesat poate
consulta documentația la sediul/site-ul titularului și la sediul
A.P.M.Dolj, str. Petru Rareș, nr.1, de luni până joi, între orele
08:00-16:30 și vineri între orele 08:00-14:00, precum și pe site-ul
A.P.M.Dolj http://apmdj.anprn.ro. Observațiile publicului se vor
primi în scris la sediul A.P.M.Dolj, str.Petru Rareș, nr.1, în termen
de: 15 zile calendaristice de la data publicării.
l Această informare este efectuată de către LIDL Romania SCS,
cu sediul social în comuna Chiajna, Str. Industriilor, nr.19, Etaj 1,
camera E05, județul Ilfov, tel. 0733.948.036, ce intenționează să
solicite de la A.B.A Argeș - Vedea, S.G.A Ilfov -București, aviz de
gospodărire a apelor pentru investiția “Construire Clădire
Vestiare, Teren De Fotbal, Gradene, Parcări Exterioare, Împrejmuire, Branșamente Utilități, Organizare De Șantier’’, propusă a

fi realizată în comuna Chiajna, Str. Industriilor nr. 19, județul
Ilfov. Această investiție este nouă. Ca rezultat al acestei investiții
vor rezulta ape uzate menajere. Această solicitare de aviz este
conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările
și completările ulterioare. Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare sau să transmită observații, sugestii și recomandări cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor,
se pot adresa solicitantului, la adresa mai sus menționată, după
data de 07.04.2021.
l Potrivit Hotărârii Consiliului Local Ghiroda nr.78/09.04.2020,
s-a aprobat declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor
situate pe amplasamentul de utilitate publică de interes local
„Lărgire strada Vânătorilor, U.A.T.Ghiroda, jud.Timiș”. Planul
cu amplasamentul lucrării şi ofertele de despăgubire pentru
imobilele expropriate pot fi consultate la sediul Consiliului Local.
Potrivit art.19 din Legea 255/2010, plata despăgubirilor pentru
imobilele expropriate se face în baza cererii adresate de către
titularul drepturilor real, precum şi de către orice persoană care
justifică un interes legitim. Cererea pentru plata despăgubirilor va
conţine numele şi prenumele titularului drepturilor reale, adresa
de domiciliu și actele doveditoare referitoare la existenţa drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat. Cererea, împreună
cu documentele doveditoare, originale şi/sau copii legalizate, vor
fi depuse în termen de 10 zile de la data aducerii la cunostinţa
publică şi data afişării la sediul Consiliului Local pe raza căruia se
află imobilele. Întrunirea Comisiei de analiză a cererii depuse de
titularii de drepturi reale asupra imobilelor expropriate va avea
loc la sediul Consiliului Local Ghiroda în data de 12 mai 2021,
ora 09:00.

ANUNȚURI
l Anunţ public pentru solicitare autorizaţie de mediu: Denumire
comerciant: SC DAMILA SRL cu sediul în comuna Maciuca, sat
Botorani, judetul Valcea, titular al activităţii „Comert cu ridicata
al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare si de încalzire” - cod CAEN 4673, ce se desfăşoară în localitatea Bragadiru, Soseaua de Centura nr. 2-8,
judetul Valcea, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu. Informaţiile / observaţiile
privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate, pot fi consultate/depuse zilnic, timp de 10 zile lucrătoare de
la data publicării anunţului, la sediul A.P.M. Ilfov, Aleea Lacul
Morii, nr. 1, Bucuresti, Sector 6.
l SC Siena Residence SRL, proprietar al terenului situat în
Orașul Popești Leordeni, str.Biruinței, NC 107610, în suprafață
de 700,00mp, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului Comisiei Tehnice de Amenajare a
Teritoriului și Urbanism a Județului Ilfov pentru documentația
PUZ „Modificare Introducere În Intravilan În Vederea Construirii Unui Imobil Cu Funcțiuni Mixte, Locuințe Colective- ComerțServicii Cu Regim De Înălțime Ds+P+4E”. Documentația a fost
depusă pentru consultare la Consiliu Județean Ilfov la data
09.04.2021. Observații și comentarii se primesc în scris la Direcția
de Urbanism din cadrul Consiliului Județean Ilfov, București,
Sector 6, str.Ernest Juvara, nr.3-5 (tel.021.212.56.93) în termen de
15 zile de la publicarea prezentului anunț.
l Neagu Victor cu domiciliul in:comuna Berceni-jud.Ilfov, in calitate de titular al planului P.U.Z.–Construire ansamblu locuinte
individuale:P+1+M si functiuni complementare, amenajarea
circulatiilor si asigurarea utilitatilor, in Tarla.20,Parcela.49/2/9,10,11,N.C.67969, Comuna Berceni-Jud.Ilfov, anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului
de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a
planului poate fi consultata la sediul:Agentiei Protectia Mediului.
Ilfov din:Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil)
sector.6 de luni pana joi intre orele:9:00-11:00. Observatii/comentarii
si sugestii se primesc in scris la sediul:A.P.M.Ilfov (tel.021/4301523)
in termen de: 15zile calendaristice de la publicarea anuntului.
l Ilie Aurelian Trandafir cu domiciliul in Bucuresti, Sos.Oltenitei, nr.162, in calitate de:titular al planului P.U.Z.-Construire
ansamblu locuinte individuale:P+1+M si:functiuni complementare, amenajarea circulatiilor si asigurarea utilitatilor, in:Tarla.1,
Parcela:3/5/4, 3/4/10, N.C.59196, NC.2152-Comuna Vidra, Jud.
Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de
obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul:Agentiei
Protectia Mediului.Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele
benzinariei Lukoil) sector 6 de luni pana joi intre orele:9:00-11:00.
Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la
sediul:A.P.M.Ilfov (tel.021/4301523) in termen de:15.zile calendaristice de la publicarea anuntului.
l SC VER Intermed SRL cu sediul in:Comuna Berceni, bd.1.Mai
nr.65, parter camera:1,2, in calitate de titular al
planului:P.U.Z.-Construire ansamblu locuinte:P+1+M si functiuni complementare, amenajarea circulatiilor si asigurarea utilitatilor, in Tarla.47, Parcela 659/10, N.C.6499, Oras
Popesti-Leordeni Jud.Ilfov, anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea
etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata
la sediul:Agentiei Protectia Mediului.Ilfov din Aleea Lacul Morii,
nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil) sector.6 de luni pana joi intre
orele:9:00-11:00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in
scris la sediul:A.P.M.Ilfov (tel.021/4301523) in termen de:15.zile
calendaristice de la publicarea anuntului.
l Anunt 1. Mihai Cristian-Sebastian, titular al planului
P.U.Z.-amenajare zona sport-agrement-parc, terenuri sport, zona
servicii aferenta functiunii, lacuri agrement (prin exploatare
aggregate in sistem balastiera) amenajare circulatii si utilitati, in
localitatea Magurele, T184, P664/2-5, 664/36/1,664/17, 17/1-2,
664/26a, 664/12, 19,20,22, 664/29-49, anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si
declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate
fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului.Ilfov din:Aleea
Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni
pana joi intre orele:9:00-11:00. Observatii si sugestiI se primesc in
scris la sediul A.P.M.ILFOV in termen de 18.zile de la data publicarii anuntului.
l Unitatea Militară 02248 Bucureşti cu sediul în municipiul
Bucureşti, sector 6, cod poştal 061416, str.Drumul Taberei, nr.7H,
titular al proiectului „Pavilion nou -Administrativ în cazarma 727
Borcea”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către A.P.M.Călăraşi, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Pavilion
nou -Administrativ în cazarma 727 Borcea” propus a fi amplasat
în judeţul Călăraşi, comuna Borcea. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
A.P.M.Călăraşi, Şoseaua Chiciului, nr. 2, jud.Călăraşi, în zilele de
luni-vineri, între orele 10:00-14:00, precum şi la următoarea adresă
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de internet: www.apmcl.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a
autorităţii competente pentru protecţia mediului.
l Distribuție Energie Electrica Romania S.A. -SDEE Galați, titular
al proiectului Modernizare RED zona PTA 5864, localitatea Movileni, comuna Șendreni, județul Galați, anunță publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului
asupra mediului, de către A.P.M.Galați, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Modernizare RED zona PTA 5864, localitatea Movileni, comuna Șendreni,
județul Galați, propus a fi amplasat în sat Movileni, comuna
Șendreni, județul Galați. Proiectul deciziei de încadrare si motivele
care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresa de
internet http://apmgl.anpm.ro la Secțiunea: Reglementări -Acordul
de mediu -Drafturi acte de reglementare -Proiect decizie etapă de
încadrare 2021. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M.Galați, pe email
office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236/471.009.
l Distribuție Energie Electrica Romania S.A. -SDEE Galați,
titular al proiectului Modernizare RED zona PTA 5776 nr.1 și
PTA 5778 CIA, localitatea Șendreni, județul Galați, anunță
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără
evaluarea impactului asupra mediului, de către A.P.M.Galați, în
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul Modernizare RED zona PTA 5776 nr.1 și PTA
5778 CIA, localitatea Șendreni, județul Galați, propus a fi
amplasat în sat Șendreni, comuna Șendreni, județul Galați.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează
pot fi consultate la următoarea adresa de internet http://apmgl.
anpm.ro la Secțiunea: Reglementări -Acordul de mediu -Drafturi
acte de reglementare -Proiect decizie etapă de încadrare 2021.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării
anunțului pe pagina de internet a A.P.M.Galați, pe email office@
apmgl.anpm.ro sau fax 0236/471.009.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL reprezentata prin
asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar
al S’TIL Glass COM SRL desemnat prin hotararea nr. 1902 din
data de 07.04.2021, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a
VII-a Civila in dosar nr. 29709/3/2020, notificã deschiderea falimentului prin procedura simplificata prevazuta de Legea
nr.85/2014 împotriva S’TIL GLASS COM SRL, cu sediul social
in Bucureşti, Sectorul 3, Str. Danubiu, Nr. 21, Bloc 31A, Scara A,
Etaj 6, Ap. 36, CUI 13862865, nr. de ordine in registrul comertului J40/4451/2001. Persoanele fizice si juridice care inregistreaza
un drept de creanta nascut dupa data deschiderii procedurii
insolventei impotriva S’TIL GLASS COM SRL vor formula
declaratie de creanta care va fi inregistrata la grefa Tribunalului
Bucureşti - Secţia a VII-a Civila, cu referire la dosarul nr.
29709/3/2020, in urmatoarele conditii: a) termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a creantelor in tabelul suplimentar al creantelor: 23.04.2021; b) termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului
suplimentar al creantelor 07.05.2021; c) termenul pentru depunerea contestatiilor la tabelul suplimentar va fi de 7 zile de la
publicarea in BPI a tabelului suplimentar; d) termen pentru
intocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat 21.05.2021.

LICITAȚII
l Regia Națională A Pădurilor -Romsilva prin Direcția Silvică
Iaşi, cu sediul în Iaşi, str. Gh.Asachi, nr.2, telefon 0232/244.680,
fax 0232/244.631, organizează la sediul său în data de 12.05.2021,
licitație pentru vânzarea următoarelor obiective: -Atelier împletituri Pașcani; -Brigadă Silvică Cărbunari. Informații suplimentare
la sediul Direcției Silvice Iași, Compartiment Producție sau
telefon 0232/244.680.
l CEC Bank SA - Sucursala Piteşti, cu sediul în Piteşti, Bd.
Republicii, bloc E3b-Centru, organizează licitaţie deschisă fără
preselecţie (oferta în plic sigilat), în data de 21.04.2021, ora 13:00,
pentru vânzarea autoturismului Dacia Logan Laureate, proprietate CEC Bank, la preţul minim de pornire 5.160,00 lei, cu
următoarele caracteristici: Nr. înmatriculare: AG-09-DCE; An de
fabricaţie: 2007; Culoare: Gri; Motor: 1461 cm3; Combustibil:
motorină; Km parcurşi: 199.000; Dosarul de prezentare se poate
achiziţiona de la sediul Sucursalei CEC Bank Piteşti contra sumei
de 10 lei/dosar - inclusiv TVA, până la data de 19 aprilie 2021,
între orele 9:00-15:00. Autoturismul poate fi vizionat zilnic de luni
până vineri, între orele 9:00-15:00, de către persoanele care au
achiziţionat dosarul de prezentare. Detalii la telefon 0248-218044,
persoană de contact Bălănescu Iulian Costinel.
l Octavy Forest S.R.L., societate in faliment, prin lichidator, cu
sediul in Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Prahova,
scoate la vanzare prin licitatie teren in suprafata de 1.295 m.p. si
Constructiile C1 si C2 (locuinta parter + etaj si garaj), situate in

Baicoi, Str. Independentei, nr. 354, Judetul Prahova, la pretul de
60.000 euro (fara TVA). Licitatia se va tine in data de 23.04.2021,
ora 13.00, la sediul lichidatorului din Ploiesti, iar in cazul in care,
bunurile nu vor fi adjudecate, licitatia se va tine in data de
26.04.2021, 28.04.2021, 10.05.2021, 12.05.2021, 14.05.2021,
17.05.2021, 19.05.2021, 21.05.2021, 24.05.2021, la aceeasi ora si
aceeasi adresa. Dosarul de prezentare si conditiile de participare se
pot obtine numai de la sediul lichidatorului. Telefon/fax:
0244597808; mobil: 0723357858, www.andreiioan.ro.
l Compania Energopetrol SA, societate in reorganizare, prin
administrator judiciar Andrei Ioan IPURL, vinde prin licitatie
publica, teren partial imprejmuit, in suprafata de aproximativ
189 mp, (sau cat va rezulta in urma masuratorilor, suprafata
exacta urmand a fi stabilita, dupa dezembrarea terenului), la
pretul de 12 euro/mp, fara TVA. Licitatia se va organiza la sediul
administratorului judiciar in data de 16.04.2021 ora 12:00, iar in
cazul in care bunul nu va fi valorificat, aceasta este reprogramata
pentru data de 19.04.2021, 21.04.2021, 23.04.2021, 26.04.2021,
28.04.2021, 07.05.2021, 10.05.2021, 12.05.2021, 14.05.2021, la
aceeasi ora si aceeasi adresa. Cererile de inscriere la licitatie se
depun in original la sediul administratorului judiciar insotite de
toate documentele prevazute in regulamentul de vanzare.
Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 48 de ore inaintea datei
tinerii licitatiei, mai multe relatii, precum si achizitionarea regulamentului de vanzare se pot obtine de la administratorului judiciar, la numerele de telefon 0723357858/0244597808, email:
office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.
l Hidrojet SA prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate
la vânzare prin licitaţie publică proprietate imobiliară situată în
Breaza, str. Griviței, nr. 18, județ Prahova, compusa din teren în
suprafață de 20.513 mp și constructiile C10 (hala monobloc), C11
(punct poarta), C20 (baraca metalica), teren în suprafață de 358
mp, teren în suprafață de 1.725 mp și teren în suprafață de 445,38
mp la prețul total de 9.401.705 lei. Licitaţia va avea loc în
15.04.2021, ora 15:00 la sediul lichidatorului judiciar din str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800.
Persoanele interesate se pot programa pentru vizionare la
numărul de telefon susmentionat, iar ulterior vor achizitiona
dosarul de prezentare de la sediul lichidatorului judiciar şi vor
depune documentația însoțită de taxa de garanţie de 10% din
prețul de pornire cu cel putin o zi înainte de data licitatiei.”
l Hidrojet SA prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate
la vânzare prin licitaţie publică Volskwagen Bora la prețul de
3.915 lei și Nissan Terrano la prețul de 4.335 lei. Licitaţia va avea
loc în 15.04.2021, ora 15:00 la sediul lichidatorului judiciar din str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800.
Persoanele interesate vor achizitiona dosarul de prezentare de la
sediul lichidatorului judiciar şi vor depune documentația însoțită
de taxa de garanţie de 10% din prețul de pornire cu cel putin o zi
înainte de data licitatiei. În cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în zilele de 22.04.2021 și 29.04.2021 aceeaşi oră, în acelaşi
loc.
l Anunţ de vânzare prin licitaţie. Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva prin:Direcţia Silvică Covasna, cu sediul în:Sfantu
Gheorghe strKos Karoly nr.5/A, tel.0267351890, fax.0267
351024, număr înmatriculare ORC.J40/450/1991, Cod fiscal
RO.1590120, activitate principala codul.CAEN.0201, vinde prin
licitaţie un număr de:10 construcţii, astfel: Ocolul Silvic Comandău-Cabană km.4+anexe;Cabană pentru muncitori Bețașu.
I+anexă;Cabană pentru muncitori Bețașu.II+anexă;Punct de
achiziție Dealul Bătrân+ anexe; Cabană de muncitori Halom;Ocolul Silvic Covasna-Canton Silvic Pava;Canton Silvic Păstrăv;Cabană de muncitori Mișcău;Ocolul Silvic Tălișoara Canton
Silvic Tiglărie;Canton Silvic Hidegaszo+anexe. Caietul de sarcini
care conţine preţurile de pornire la licitaţie precum şi valoarea
garanţiei pentru fiecare activ precum și documentele necesare
participării la licitație, se pot obţine de la sediul direcţiei începând
cu data de 09.04.2021 până la data de 27.04.2021 ora 12:00. Taxa
de participare este de 100 lei/obiectiv. Licitaţia va avea loc la
sediul Direcţiei Silvice Covasna în data de 28.04.2021 după cum
urmează:-la ora 10 etapa.I unde pot participa doar IMM-urile iar
la ora 12:00 etapa.a-II-a pentru activele neadjudecate la licitaţia
anterioară, la care poate participa orice persoană juridică sau
fizică. Celelalte date relevante privind vânzarea activelor pot fi
obţinute prin achiziţionarea caietului de sarcini şi a documentaţiei aferente procedurii de licitaţie. Informaţii suplimentare se pot
obține la:sediul Direcţiei Silvice Covasna sau la nr.de
telefon.0267/351.890. Persoana de contact:Bîrlă Adrian.
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii generale a
insolventei in dosarul nr. 407/105/2021 Tribunal Prahova,
conform sentintei nr.155 din 26.03.2021 privind pe SC CITY
BEER & GRILL SRL, cu termenele: depunere declarații creanță
10.05.2021, întocmirea tabelului preliminar al creanțelor
31.05.2021, întocmirea tabelului definitiv 10.06.2021, prima
Adunare a Creditorilor avand loc in data 04.06.2021, orele 12:00
la sediul administratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
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l Anunț de participare la licitația publică cu ofertă în plic închis
din data de 06.05.2021: 1. Informaţii generale: Administrația
Națională ”Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Olt,
str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea, cod fiscal RO
23730128; telefon:0250/ 739.881; fax:0250/738.255. 2. Obiectul si
durata închirierii : închiriere suprafață de teren situat în albie
minoră pentru o durată de 10 ani. 3. Condiţiile de participare :
sunt precizate la punctul 8 din caietul de sarcini. La licitație poate
participa orice persoană fizică sau juridică de drept privat,
română sau străină, care depune o singură ofertă, cumpără
caietul de sarcini și constituie garanția de participare. 4. Cuantumul garanţiei de participare: 10% din valoarea minimă a chiriei
anuale, constituită cu ordin de plată în contul RO86 TREZ 6715
005X XX00 3809, C.U.I. 18264803 sau prin scrisoare de garanţie
bancară în favoarea Administraţiei Bazinale de Apă Olt Rm.
Vâlcea. 5. Descrierea succintă a bunului imobil ce urmează a fi
închiriat: terenuri situate în albia minoră a râului Olt (Balta
Scărișora 1 și Balta Scărișoara 2) de pe raza județului Olt pentru
desfășurarea activității de acvacultură în ape dulci, în temeiului
H.G.781/2020, H.G.183/10.03.2020, poziția nr.137^4, și O.U.G.
57/03.07.2019, art.332-333. 6. Licitația va avea loc în data de
06.05.2021 pentru următoarele suprafețe de teren albii minore:
93.288 mp, teren albie minoră a râului Olt (Balta Scărișoara 1),
Com. Scărișoara, jud.Olt (C.F.nr.50039 -U.A.T. Scărișoara);
210.808 mp, teren albie minoră a râului Olt (Balta Scărișoara 2),
Com. Scărișoara, jud.Olt (C.F.nr.50038 - U.A.T.Scărișoara). 7.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferata: oferta se
depune într-un singur exemplar original. 8. Dată limită privind
solicitarea clarificărilor: 26.04.2021, ora 16:00. 9. Data, locul şi
ora limitã de primire a ofertelor: 06.05.2021 până la ora 1000 la
sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6,
Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 10. Data şi locul deschiderii acestora:
06.05.2021 începand cu ora 11:30 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.
11. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: oferta se
depune într-un singur exemplar original. 12. Modul de obţinere a
caietului de sarcini: de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă
Olt, Serviciul Cadastru Patrimoniu, contravaloarea acestuia fiind
de 1.081,88 lei./exemplar, se achită la casieria instituției pe bază
de factură și chitanță sau cu ordin de plată în contul RO17 TREZ
6715 0220 1X01 0664, C.U.I. RO 23730128. Soluționarea litigiilor
apărute în legatură cu atribuirea, închirierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de închiriere a bunurilor proprietate publică, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri
se realizează potrivit prevederilor legislației privind contenciosul
administrativ. Prezentul anunţ apare afişat şi pe site-ul www.
rowater.ro/daolt.
l Anunţ De Vânzare: S.C. Lux Agra SRL, prin lichidator judiciar
Evoplan Insolv IPURL (fosta C.I.I. Pohrib Ionela), anunţă scoaterea la vânzare, a activelor societăţii debitoare, după cum
urmează: Activul Nr.1: imobilului teren în suprafaţă totală de
50.510 mp, compus din urmatoarele parcele: 1. Parcela de teren
arabil - situată în intravilanul satului Zăiceşti, com Băluşeni, jud.
Botoşani în p.c. 1/35,2,4/1 şi 5/1, suprafaţă totală de 8.284,00 mp,
înscris în CF 295/N a com. Băluşeni, nr. topo 432. 2. Parcela de
teren arabil - situată în extravilanul com Băluşeni, jud. Botoşani
în sola 1, p.c. 1/35, suprafaţă totală de 17.616,00 mp, înscris în CF
294/N a com. Băluşeni, nr. topo 431. 3. Parcela de teren arabil situată în intravilanul şi extravilanul satului Zăiceşti, com Băluşeni, jud. Botoşani în p.c. 1/37,1/38 şi 1/44, suprafaţă totală de
24.610,00 mp (din care 5.919 mp teren intravilan în p.c.
1/37,1/38,1/44 şi 18,691 mp teren extravilan în p.c. 1/37,1/38,1/44),
înscris în CF 507/N a com. Băluşeni, nr. topo 246/2-555-492. cu
preţul de pornire de 212.123,40 lei ( fara TVA) . Persoanele care
pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la
vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada
acestui fapt până înainte cu minim 5(cinci) zile raportat la data
stabilită pentru vânzare sub sancţiunea decăderii, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la Sediul Lichidatorului Judiciar Din Iaşi, Str.
Vasile Lupu Nr. 43, Jud. Iaşi, În data de 15.04.2021 ora 16:00, şi
se va desfăşura în conformitate cu Prevederile Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei şi ale regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor din data de 28.09.2012. Ofertantii sunt obligati sa depuna, pana la termenul de vanzare, o
garantie de participare la licitatie in procent de 10% din pretul de
incepere a licitatiei. Garantia se va depune in numerar, prin plata
in contul indicat de lichidator. Pentru participarea la licitaţie,
potenţialii cumpărători trebuie să se înscrie la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Str. Vasile Lupu Nr. 43, jud. Iaşi, până
la data de 15.04.2021 ora 15:00. Relaţii suplimentare se pot
obţine: Evoplan Insolv IPURL(Fosta C.I.I. Pohrib Ionela) la
telefoanele: 0232/240.890 ; 0742/109890, Fax 0232/240890
l Anunț de participare la licitația publică cu ofertă în plic închis
din data de 07.05.2021: 1. Informaţii generale: Administrația
Națională ”Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Olt,
str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea, cod fiscal RO
23730128; telefon:0250/ 739.881; fax:0250/738.255. 2. Obiectul si
durata închirierii : închiriere suprafață de teren situat în albie
minoră pentru o durată de 10 ani. 3. Condiţiile de participare:
sunt precizate la punctul 8 din caietul de sarcini. La licitație poate

participa orice persoană fizică sau juridică de drept privat,
română sau străină, care depune o singură ofertă, cumpără
caietul de sarcini și constituie garanția de participare. 4. Cuantumul garanţiei de participare: 10% din valoarea minimă a chiriei
anuale, constituită cu ordin de plată în contul RO86 TREZ 6715
005X XX00 3809, C.U.I. 18264803 sau prin scrisoare de garanţie
bancară în favoarea Administraţiei Bazinale de Apă Olt Rm.
Vâlcea. 5. Descrierea succintă a bunului imobil ce urmează a fi
închiriat: terenuri situate în albia minoră a râului Olt (Balta
Dobrotinet și Balta Pleșoiu) de pe raza județului Olt pentru
desfășurarea activității de acvacultură în ape dulci, în temeiului
H.G.781/2020, H.G.183/ 10.03.2020, poziția nr.137^4, și O.U.G.
57/03.07.2019, art.332-333. 6. Licitația va avea loc în data de
07.05.2021 pentru următoarele suprafețe: 50.332 mp, teren albie
minoră a râului Olt (Balta Dobrotinet), Com. Curtișoara, jud.Olt
(C.F.nr.50435 - U.A.T.Curtișoara); 58.425 mp, teren albie minoră
a râului Olt (Balta Pleșoiu), Com. Pleșoiu, jud.Olt (C.F.nr.50085
– U.A.T.Pleșoiu). 7. Numărul de exemplare în care trebuie depusă
oferata: oferta se depune într-un singur exemplar original. 8.
Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 27.04.2021, ora 16:00.
9. Data, locul şi ora limitã de primire a ofertelor: 07.05.2021 până
la ora 900 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str.
Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 10. Data şi locul
deschiderii acestora: 07.05.2021 începand cu ora 10:00 la sediul
Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm.
Vâlcea, jud. Vâlcea. 11. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă oferta: oferta se depune într-un singur exemplar original.
12. Modul de obţinere a caietului de sarcini: de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Serviciul Cadastru Patrimoniu,
contravaloarea acestuia fiind de 1.081,88 lei./exemplar, se achită
la casieria instituției pe bază de factură și chitanță sau cu ordin de
plată în contul RO17 TREZ 6715 0220 1X01 0664, C.U.I. RO
23730128. Soluționarea litigiilor apărute în legatură cu atribuirea,
închirierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de
închiriere a bunurilor proprietate publică, precum și a celor
privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor legislației privind contenciosul administrativ. Prezentul
anunţ apare afişat şi pe site-ul www.rowater.ro/daolt.
l Anunț, privind concesionarea prin licitație publică a unui
teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în str.
Movilei, nr. 97A. 1. Informaţii generale privind concedentul, în
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Municipiul
Galați - cod fiscal 3814810, Str. Domnească, nr. 54, Tel:
0236/307.718, Fax: 0236/461.460, E-mail: contracte.teren@primariagalați.ro; 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: Teren intravilan, în suprafață de 180 mp, situat în
str. Movilei, nr. 97A, se identifică în Cartea funciară a municipiului nr. 126401, nr. cadastral 126401. Conform Certificatului de
Urbanism nr. 742/20.07.2020 terenul se concesionează în vederea
edificării unui imobil - spațiu comercial și birouri. Concesionarea
se face conform O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului
Local nr. 102 din data de 24.02.2021; 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Galați, Serviciul Închirieri, Concesiuni și Vânzări Terenuri,
Cabinete Medicale, str, Domnească, nr. 54. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului,
de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Închirieri, Concesiuni și Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale, str. Domnească, nr. 54. 3.3. Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 30
de lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei. 3.4. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor: 14.04.2021, ora 12.00 (între
data limită pentru solicitare clarificări şi data limită de depunere
a ofertelor trebuie să fie minim 5 zile lucrătoare); 4. Informaţii
privind ofertele: persoană de contact: Mardare Petru Eugen sau
Chițu Laura Iulia. 4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
21.04.2021, ora 12.00. (între data publicării anunţului şi data
limită de depunere a ofertelor trebuie să fie minim 20 zile calendaristice). 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria
Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54, Registratura Generală. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: un exemplar; 5. Data şi locul la care se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 23.04.2021, ora 10.00, la
sediul Primăriei Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54; 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Municipiului
Galați, str. Brăilei, nr. 153, jud. Galați, tel: 0236.412130, email:
tr-galați-comunicare@just.ro.
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: Comuna
Vărădia, comuna Vărădia, Strada Principală, nr.379, județul
Caraș Severin, telefon 0255/576.709, fax 0255/576.709, e-mail:
primaraia_varadia@yahoo.com, cod fiscal 3227300. 2.Informații
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generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren
intravilan Deal Chilii în suprafață de 2.444mp, număr CF
30974, amplasat în comuna Vărădia, județul Caraș Severin, bun
proprietate privată, conform H.C.L.nr.33/31.03.2021 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 Vărădia.
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
Vărădia, comuna Vărădia, Strada Principală, nr.379, județul
Caraș Severin. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate pot
achita contravaloarea documentației de atribuire de 100Lei la
sediul Casieriei Primăriei Comunei Vărădia, având cod fiscal
3227300. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
22.04.2021, ora 12:00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 04.05.2021, ora 10:00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la
Registratura Primăriei Comunei Vărădia, comuna Vărădia,
Strada Principală, nr.379, județul Caraș Severin. 4.3.Numărul
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
original și 2 exemplare copii. 5.Data şi locul la care se va desfăşura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 06.05.2021, ora
12:00, la sediul Primăriei Comunei Vărădia, comuna Vărădia,
Strada Principală, nr.379, județul Caraș Severin. 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: Acțiunea în justiție se poate
introduce la Secția de Contencios Administrativ a Judecătoriei
Oravița, Oravița, Piața Revoluției, nr.2, județul Caraș Severin,
telefon 0255/571.954, fax 0255/574.303, e-mail: ecris.273@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 09.04.2021.

Negrești, Strada Gării, bl.G2, sc.A, et.II, ap.9, județul Vaslui, cu
nr.cadastral 70061, înscris în Cartea Funciară nr.70061-C1-U23,
ce aparține domeniului privat al Orașului Negrești, județul
Vaslui, conform H.C.L.nr.22/25.02.2021 și temeiul legal
O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ. 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: la cerere, la sediul instituției, Biroul Juridic.
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar
din documentația de atribuire: se poate obține de la Biroul
Juridic din cadrul Primăriei Orașului Negrești, Strada N.
Bălcescu, nr.1, județul Vaslui. 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:
50Lei/exemplar, dacă se ridică de la sediul instituției și se achită
cash la Casieria Primăriei Orașului Negrești sau se poate
descărca de pe site, gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 22.04.2021, ora 14:00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 04.05.2021, ora
16:00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria
Orașului Negrești, Compartimentul Registratură, Etajul I,
Strada N.Bălcescu, nr.1, județul Vaslui. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: oferta se depune într-un
singur exemplar, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul
interior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 05.05.2021, ora 10:00, Primăria Orașului
Negrești, (Sala Mare, parter), Strada N.Bălcescu, nr.1, județul
Vaslui. 6.Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa
de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Vaslui, Vaslui, Strada
Ștefan cel Mare, nr.54, județul Vaslui, cod poștal 730171, telefon/
fax 0235/311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 09.04.2021.

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: Comuna
Vărădia, comuna Vărădia, Strada Principală, nr.379, județul
Caraș Severin, telefon 0255/576.709, fax 0255/576.709, e-mail:
primaraia_varadia@yahoo.com, cod fiscal 3227300. 2.Informații
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren
intravilan în suprafață de 2.511mp, număr CF 35222, amplasat
în comuna Vărădia, sat Mercina, județul Caraș Severin, bun
proprietate privată, conform H.C.L.nr.34/31.03.2021 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 Vărădia.
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
Vărădia, comuna Vărădia, Strada Principală, nr. 379, județul
Caraș Severin. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate pot
achita contravaloarea documentației de atribuire de 100Lei la
sediul Casieriei Primăriei Comunei Vărădia, având cod fiscal
3227300. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
22.04.2021, ora 12:00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 04.05.2021, ora 10:00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: oferta va fi depusă la
Registratura Primăriei Comunei Vărădia, comuna Vărădia,
Strada Principală, nr.379, județul Caraș Severin. 4.3.Numărul
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
original și 2 exemplare copii. 5.Data şi locul la care se va desfăşura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 06.05.2021, ora
12:00, la sediul Primăriei Comunei Vărădia, comuna Vărădia,
Strada Principală, nr.379, județul Caraș Severin. 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: Acțiunea în justiție se poate
introduce la Secția de Contencios Administrativ a Judecătoriei
Oravița, Oravița, Piața Revoluției, nr.2, județul Caraș Severin,
telefon 0255/571.954, fax 0255/574.303, e-mail: ecris.273@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 09.04.2021.

l Licitaţie Publică: Debitorul SC Tranzitiv International SRL
- în faliment, cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.Eroii de la Cerna,
nr.33, jud.Mehedinţi, CIF:17190562, J25/78/2005, aflata în
procedură de faliment in bankruptcy, en faillite în dosar nr.
3297/101/2016 prin lichidator judiciar Consultant Insolvență
SPRL de Popescu Emil, cu sediul in Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, scoate la vânzare conform
hotararii adunarii creditorilor din data de 24.02.2021 : - Bunul
imobil Spatiu Comercial P+1E (Etajul nefinalizat) cu Sc la sol
= 285 mp, Su Parter = 226 mp, numar cadastral 60591-C1,
situat in Dr.Tr.Severin, B-dul Tudor Vladimirescu, nr.115, Jud.
Mehedinţi, nr. CF60591 Dr Tr Severin, terenul in suprafata de
338 mp cu nr cadastral 60591 este luat in concesiune de la
Primaria Mun. Dr.Tr.Severin pe o perioada de 42 de ani
incpeand cu anul 2007, la pretul de 112510 euro , exclusiv
TVA, echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii. Titlul
executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunului mobil descris anterior, o reprezinta sentinta
nr.26 din data de 29.06.2020 de deschidere a procedurii de
faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de
insolvență nr.3297/101/2016. Licitaţia va avea loc la biroul
lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de 23.04.2021 orele
15:00. Informam toti ofertanţii care vor să participe la sedinta
de licitaţie faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentand 10% din preţul de pornire al licitaţie si sa achiziționeze caietul de sarcini in suma de 1000 lei plus TVA. Cont unic
de insolvență: RO11BRMA0999100083794804 deschis la
Banca Romaneasca Sucursala Dr.Tr.Severin. Invităm pe toti
cei care vor sa participe la şedinţa de licitaţia din data de
23.04.2021 să depună oferte de cumpărare pana la data de
22.04.2021 orele 1700 dovada de consemnare a pretului de
10%. Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile descrise anterior sa anunte lichidatorul judiciar
inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. 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,
etc.). Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din Dr.Tr. Severin,
str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, telefoane:
0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la adresa de email :
office@consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL prin ec. Emil Popescu

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, persoana de contact:
Orașul Negrești, Strada Nicolae Bălcescu, nr.1, județul Vaslui,
telefon/fax 0235/457.679, e-mail: inforpnegresti@ gmail.com,
codul fiscal 1340733. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: apartament cu o
cameră și dependințe în suprafață de 24,3mp, situat în orașul

l Publicaţie de vânzare privind licitaţia din data de 19.04.2021.
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 admi-

nistrator 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 asociat coordonator Serban Valeriu, scoate la
vânzare, la preturile diminuate cu 60% fata de preturile stabilite prin Raportul de Evaluare nr. 32/05.03.2020, conform
hotarare adunare creditori din data de 23.03.2021 urmatoarele
bunuri imobile: - Teren Extravilan avand S = 21.022 mp si
Plantatie Vita De Vie (existenta pe acest Teren) avand S =
21.022 mp, cu numar cadastral 50061, inscris in CF nr. 50061,
situat in Tarlaua 80 Parcela 3, la pretul de 24.638 Euro - Teren
Extravilan avand S = 61.377 mp si Plantatie Vita De Vie (existenta pe acest Teren) avand S = 61.377 mp, cu numar cadastral
50363, inscris in CF nr. 50363, situat in Tarlaua 80 Parcela 2 la
pretul de 71.934 Euro - Teren Extravilan avand S = 347.640 mp
si Plantatie Vita De Vie (existenta pe acest Teren) avand S =
347.640 mp, cu numar cadastral 50364, inscris in CF nr. 50364,
situat in Tarlaua 80 Parcela 1,2 la pretul de 407.434 Euro Teren Extravilan avand S = 131.514 mp si Plantatie Vita De Vie
(existenta pe acest Teren) avand S = 131.514 mp, cu numar
cadastral 50365, inscris in CF nr. 50365, situat in Tarlaua 80
Parcela 4 la pretul de 154.134 Euro - Teren Extravilan avand S
= 53.591 mp si Plantatie Vita De Vie (existenta pe acest Teren)
avand S = 53.591 mp, cu numar cadastral 50366, inscris in CF
nr. 50366, situat in Tarlaua 80 Parcela 3 la pretul de 62.808
Euro situate in extravilanul com.Pãtulele, Jud. Mehedinţi.
Administratorul judiciar mentioneaza faptul ca, asupra bunurilor enumerate mai sus detine un drept de ipoteca legala
creditorul MOLLIFICIO BORTOLUSSI SRL. Total suprafata
de teren : 615.144 mp Valoarea totala a bunurilor imobile este
de 720.948 EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul
BNR din ziua platii). Licitaţia va avea loc la biroul administratorului judiciar din Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud.
Mehedinti la data de 19.04.2021, orele 14:00. Titlul executoriu
în baza căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea
bunurilor imobile, conform Raportului de evaluare nr.
32/05.03.2020, 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 16.04.2021
orele 17.00 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 1.000,00 lei+TVA.
Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. Sucursala Dr.Tr.
Severin, sub nr. RO11BRMA 0999100083622047. 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,
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 0252/354399, email office@
consultant-insolventa.ro, sau la sediul profesional al administratorului judiciar. Administror judiciar, Consultant Insolvenţă
Sprl Filiala Timis,
l Publicaţie de vânzare privind licitaţia din data de 19.04.2021:
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 asociat coordonator Serban Valeriu, scoate la vânzare, la
preturile stabilite diminuate cu 40% fata de preturile stabilite
prin Raportul de Evaluare nr. 20/24.02.2020 si Raportul de
Evaluare nr. 21/24.02.2020 conform hotarare adunare creditori
din data de 25.03.2021, urmatoarele bunuri imobile: - Teren si
vita de vie in suprafata de 36.933 mp situate in comuna Patulele, jud. Mehedinti, nr. CF 50046 si nr cadastral 50046 la pretul
de pornire a licitatie in suma de 68.574,00 Euro, - Teren si vita
de vie in suprafata de 212.500 mp situate in comuna Punghina,
jud. Mehedinti, nr. CF 50225 si nr cadastral 50225 la pretul de
pornire a licitatie in suma de 390.150,00 Euro, - Teren si vita de
vie in suprafata de 60.938 mp situate in comuna Punghina, jud.
Mehedinti, nr. CF 50171 si nr cadastral 50171 la pretul de
pornire a licitatie in suma de 111.882,00 Euro, - Teren si vita de
vie in suprafata de 66.000 mp situate in comuna Punghina, jud.

Mehedinti, nr. CF 50175 si nr cadastral 50175 la pretul de
pornire a licitatie in suma de 121.176,00 Euro, - Teren si vita de
vie in suprafata de 84.000 mp situate in comuna Punghina, jud.
Mehedinti, nr. CF 50173 si nr cadastral 50173 la pretul de
pornire a licitatie in suma de 154.224,00 Euro, - Teren si vita de
vie in suprafata de 320.546 mp situate in comuna Punghina,
jud. Mehedinti, nr. CF 50092 si nr cadastral 50092 la pretul de
pornire a licitatie in suma de 588.522,00 Euro; - Teren si vita de
vie in suprafata de 56.600 mp situate in comuna Punghina, jud.
Mehedinti, nr. CF 50267 si nr cadastral 50267 la pretul de
pornire a licitatie in suma de 103.917,00 Euro, - Teren si vita de
vie in suprafata de 90.834 mp situate in comuna Punghina, jud.
Mehedinti, nr. CF 50072 si nr cadastral 50072 la pretul de
pornire a licitatie in suma de 166.770,00 Euro, Total suprafata
de teren si vita de vie valorificata in bloc - 928.351 mp; Valoarea
totala a bunurilor este de 1.705.215,00 Euro, pret neafectat de
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii). Licitaţia
va avea loc la biroul administratorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti la data de
19.04.2021, orele 14:00. Titlul executoriu în baza căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile
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. Creditori
ipotecari:DGRFP Craiova AJFP Mehedinti, U.A.T. Com
Punghina, M.C. Vivai Italia S.C.A. si Cabinet Av. Predescu
Daniela. Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei SC D&G
Agricolture Enterprise SRL, pana la data de 16.04.2021 orele
17:00 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 1.000,00 lei+TVA.
Cont deschis la Banca Romaneasca S.A, 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.). 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
0252/354399, email office@consultant-insolventa.ro, sau la
sediul profesional al administratorului judiciar. Administror
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis, prin ec.
Serban Valeriu

PIERDERI
l Declar pierdute decizii emise de Baroul
București pe numele Bujor Jenica Octavia, 2
contractiere Baroul București, Decizii ANAF
anii 2014-2020, chitanțiere anii 2014-2020, facturiere anii 2014-2020, Registru evidență
contracte, Op. plăți către ANAF.
l Pierdut registru unic de control seria A nr.2758487, eliberat la
data de 26.11.2019, al N&N Eurotrans United SRL, cu sediul
social în Sat Dumbrăveni, com.Dumbrăveni, nr.1707, Jud.
Suceava, RO41218135, J33/1138/2019. Îl declar nul.
l Asociația Bega Neonat din Timișoara, reprezentată prin noul
președinte Dr. Angelescu-Coptil Claudiu Elian, declar pierdut
Certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial, nr.31, din data 09.03.2007.
l Subscrisa RBKSOF SRL, inmatriculată la Oficiul Registrului
Comertului sub nr. J40/1163/2017, CUI 37000174 declar pierdut
Certificatul de inregistrare al societatii si Certificatul Constatator aferent emis in temeiul art.171 alin.(1), lit.c) din Legea
nr.359/2004, in original eliberate de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Le declar nule.
l Societatea SC Moulin D’Or SRL, CUI 15217572,
J40/2361/18.02.2003, cu sediul în Av.Radu Beller, nr.1, sector 1,
București, declară pierdut Document de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru activitățile din unitățile de vânzare cu amănuntul cu nr.VA CJ 11616 din 11.03.2019, de
către DSVSA Cluj, pentru punctul de lucru secundar din localitatea
Florești, str. Avram Iancu, în incinta Complexului Comercial VIVO,
nr.492-500, jud.Cluj. Se declară nul.

