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CITAȚII

l CMZ Events SRL organizează
jobcluburi- Comunitaria Intervenție
personalizată pentru reducerea marginalizării în com.Coțofenii din Față,
plasare pe piața muncii a 308 persoane
calificate profesional. Data: 12-19 mai
2021, interval orar: 10.00-17.00. Locație:
com.Coțofenii din Față.

l Se citează paratul Rusanu Vasile la
Judecătoria Moineşti in data 20.05.2021
09:00, dosar 3396/260/2020, obiect tăgada
paternitate, reclamanta Rusanu Ancuța.

l Kagelmann Serv S.R.L., cu sediul
social în Municipiul București, Strada
Lămâiului, nr.4, camera 1, sector 1, înregistrată la ORC sub nr.J40/1872/2019,
CUI: 40636822, angajează: 1.Fierar
betonist -cod COR 711402 -15 posturi;
2.Muncitor necalificat la demolarea
clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mosaic,
faianță, gresie, parchet -cod
COR-931301 -20 posturi; 3.Muncitor
necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții -cod COR-931302
-20 posturi; 4.Electrician de întreținere
și reparații -cod COR-741307 -10
posturi; 5.Instalator rețele termice și
sanitare cod COR-712612. Pentru CV,
la adresa de e-mail: mariusf lorindragan@yahoo.com.
l Primăria Comunei Panaci cu sediul
în comuna Panaci, județul Suceava, în
conformitate cu prevederilor H.G.
nr.286/2011, organizează concurs pentru
ocuparea posturilor contractuale
vacante de: -șofer -un post, în cadrul
Serviciului Comunitar de Utilități
Publice Panaci; -șofer microbuz școlar
-un post, în cadrul Compartimentului
administrativ din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului Comunei
Panaci. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de
09.06.2021, ora 11.00; -Proba interviu în
data de 11.06.2021, ora 11.00. Condiții
minime de participare: a)studii gimnaziale; b)permis conducere categoria B,
respectiv D, pentru microbuz școlari; c)
vechime în muncă -5 ani. 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 Comunei Panaci. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Comunei
Panaci, persoană de contact: Cozan
Vasile, telefon 0746.833.478.

l Chelariu Livia şi Alupei Olimpia sunt
citate în dosarul nr. 16395/193/2017 al
Judecătoriei Botoşani, termen de judecată 09.06.2021.
l Topolniceanu Radu-Mozzes, cu
ultimul domiciliu cunoscut în comuna
Hurezani, sat Hurezani, nr.291, județul
Gorj, este citat în calitate de pârât în
dosarul nr.208/230/2021, aflat pe rolul
Judecătoriei Filiași, cu termen de judecată la data de 25.05.2021, ora 11.00,
pentru obligarea acestuia la efectuarea
demersurilor privind înstrăinarea către
Vodă Ioan din comuna Brădești, județul
Dolj, a autoturismului Dacia Duster.
l Numita Păpăroiu Marioara este
chemată la Tribunalul Dolj, în calitate de
pârâtă- intimată în proces cu Dumitrescu
Rodica, dosar numărul 2589/215/2017*,
complet C2A, la data de 18.05.2021, ora:
11.00.
l Se citează SC Suveran Confort SRL,
în calitate pârât în Dosarul nr.
7508/109/2019, pentru termenul din 24
mai 2021, la Tribunalul Argeș, în proces
cu Corbeanu Vasile Decebal, în calitate
de reclamant.
l Reclamanta Panțel Marcela Alunița
citează pe numitului Panțel Marius, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Sibiu, str,
Coșbuc, nr. 1, ap. 4, județul Sibiu, în
dosarul nr. 9457/306/2020, la Judecătoria
Sibiu, in data de 18.05.2021 obiect deschiderea procedurii de declarare
judecătorească a morții numitului Panțel
Marius. Orice persoană care are date
despre cel dispărut este rugată să le
comunice instanței – Judecătoria Sibiu.
l Jantea Valentin, cu ultimul domiciliu
cunoscut in Botosani, str. Ion Pillat, nr.4,
sc. B, et.4, ap. 17, jud. Botosani, CNP:
1690101434542, este citat in calitate de
parat pentru termenul de judecata din
data de 18.05.2021, la Judecatoria
Harlau, complet C2, ora 09,00, in dosar

nr. 3516/239/2019, avand ca si obiect
”hotarare care sa tina loc de act autentic
de vanzare-cumparare” , in contradictoriu cu reclamanta Asimionesei Violeta.

art.130 din Decretul Lege nr.115/1938.
Termen de afișare pe o durată de 30 de
zile. Termen de judecată: 24.06.2021 -ora
10.15. Președinte, Grefier.

l Se citează Coprean Peter, domiciliat în
comuna Buza, satul Buza, numărul 350,
județul Cluj, în calitate de pârât, să se
prezinte la Judecătoria Gherla, strada
Bobâlna, numărul 55, județul Cluj, sala
2, în data de 27 mai 2021, ora 09.00, în
Dosarul nr.3418/235/2020, care are ca
obiect declararea judecătorească a morții,
în proces cu reclamantul Coprean Peter.

DIVERSE

l Numitul Ciocea Ioan cu ultimul domiciliu cunoscut in localitatea Sibiu, Str.
Aleea Petuniei nr.8 A ap.4, judetul Sibiu,
este citat la Judecătoria Sibiu pe data de
03 iunie 2021, ora 09.00, completul C12,
camera Sala I in calitate de parat dosarul
civil nr. 13725/306/2019 având ca obiect
pretenții, in proces cu Serviciul Public de
Administrare a Domeniului Public și
Privat al Municipiului Sibiu în calitate de
reclamant și SC Euroins România Asigurare Reasigurare SA în calitate de pârât.

SOMAȚII
l Judecătoria Chișineu Criș, sediu:
Chișineu Criș, str.Gării, nr.24, județul
Arad, tel.: 0257.350.692, fax:
0257.350.231, operator 3210/2501, dosar
nr.1136/210/2021, emisă la 05.05.2021.
Somație. În dosarul civil cu
nr.1136/210/2021 al Judecătoriei
Chișineu Criș având ca obiect uzucapiune, reclamanții Bembe Aurel și
Bembe Florica, solicită să se dispună
constatarea dobândirii de către reclamanți a dreptului de proprietate
comună codevălmașă, cu titlu de uzucapiune, asupra imobilului înscris în CF
nr.305078 Chișineu-Criș, nr.top 413/1-19
(provenită din conversia de pe hârtie a
CF nr.1472 Nădab), compus din teren
intravilan având categorie de folosință
curți construcții, în suprafață de
1.428mp, precum și înscrierea dreptului
de proprietate al reclamanților asupra
imobilului indicat. Toți ce interesați în
cauză pot formula opoziții la prezenta
somație, în termen de 30 de zile de la
publicare și respectiv afișarea somației,
în dosarul cu numărul de mai sus al
Judecătoriei Chișineu Criș. Emis în baza

l Anunţ public- PUZ. SC CROMATEC
PLUS SRL, cu sediul în Comuna Snagov,
Sat Tâncăbești, str.Petre Ispirescu, nr.1,
jud.Ilfov, titular al Planului Urbanistic
Zonal „Înființare unitate de producție”,
propus a fi amplasat în Oraș Fierbinți
Târg, Șos.Gării, nr. cad. 28032, suprafață
15.243mp, anunţă publicul interesat
asupra iniţierii procesului de elaborarare
a primei versiuni a planului şi depunerii
solicitării la APM Ialomiţa de obţinere a
avizului de mediu pentru planul mai sus
menţionat. Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al planului
propus, pot fi consultate la sediul APM
Ialomiţa, loc.Slobozia, str.M.Viteazu, nr.1,
în zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.30
şi vineri, între orele 08.00-14.00. Observaţiile publicului interesat se primesc zilnic,
la sediul APM Ialomiţa în termen de 18
zile calendaristice de la data publicării
anunțului.
l SC Inteco Holding SRL, tular al
PUZ – zona rezidenala si suncuni
complementare- servicii/ comert, propus
a ! realizat in Arad, str. Anton Cehov, nr.
20, jud. Arad, aduce la cunosnta publicului ca decizia etapei de incadrare
conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de
adoptare a planului fara aviz de mediu.
Propunerile de reconsiderare ale deciziei
se vor transmite in scris , in termen de 10
zile calendarisce de la publicarea anuntului, la sediul APM Arad, Splaiul
Mures, FN, jud. Arad.
l Societatea Comercială Ascensorul SA
anunț în conformitate cu prevederile
Legii nr.31/1990 privind societățile
comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Societatea Comercială
Ascensorul SA cu sediul în localitatea
București, sector 4, având numărul de
ordine în registrul comerțului
J40/175/1991, codul unic de înregistrare
RO397270 și o cifră anuală de afaceri
de peste 10 milioane lei, confirmă că a
depus sub numărul 248808858 din data
de 19.04.2021 la A.N.A.F. copie de pe

situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 1 ianuarie 2020-31
decembrie 2020, însoţite de raportul
administratorului, raportul cenzorilor.
l S.C. PRODAN BAUXIT S.R.L. cu
sediul în sat Slimnic, comuna Tâmboești, Str. Rozelor, nr. 37, jud. Vrancea,
solicită la A.P.M. Vancea obținerea autorizației de mediu pentru activitățile
corespunzătoare codurilor CAEN
Rev.2: 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase; 3812 Colectarea deșeurilor
periculoase 4677; Comerț cu ridicata al
deșeurilor și resturilor; 4941 Transporturi rutiere de mărfuri, ce se desfășoară
la beneficiari și/sau în afara sediilor
proprii. Eventualele propuneri și
sugestii/observații ale publicului, privind
activitățile menționate, se vor prezenta
în scris, sub semnătură şi cu datele de
identificare,de luni până joi, intre orele
8.00 – 16.00, și vineri între orele 8.0014.00, la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Vrancea, din
Focșani, str. Dinicu Golescu nr.2, telefon
0237.216.812, unde se poate consulta și
documentația tehnică depusă.
l Unitatea administrativ-teritorială
SCAEȘTI, din judeţul DOLJ, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectorul cadastral
nr.61, începând cu data de 17.05.2021,
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăriei Scaești, str.Principală, nr.295,
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. Cererile de rectificare depuse prin orice alte mijloace de
comunicare decât cele menţionate mai
sus nu vor fi luate în considerare.
l Unitatea administrativ-teritorială
CÂRNA, din judeţul Dolj, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale
nr.4, 17, începând cu data 18.05.2021, pe
o perioadă de 60 de zile, la sediul primăriei Cârna, 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. Cererile de rectificare depuse prin
orice alte mijloace de comunicare decât
cele menționate mai sus nu vor fi luate
în considerare.
l Anunț public. SC BOLO CREATIVE
FISH SRL, cu sediul în str.Sticanesti,
nr.8, sector 5, București, înregistrată la
ONRC-ORCTB cu nr.J40/19186/2017,
informează pe cei interesați că s-a depus
solicitarea pentru emiterea autorizației
de mediu pentru activitatea: Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și molustelor CAEN 1020 și Comerț
cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și
moluștelor, în magazine specializate
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CAEN 4723, desfășurată în Bulevardul
Iuliu Maniu, nr.140-146, Piața Gorjului,
Spațiu comercial în suprafață de 30mp,
numerotate cu nr.10-11, sector 6, București. Informații se pot solicita la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului
București din sectorul 6, Aleea Lacul
Morii nr.1 (Barajul Lacul Morii- în
spatele benzinăriei Lukoil), între orele
09.00-12.00, de luni până vineri. Propuneri sau contestații se pot depune la
sediul APM București în termen de 10
zile de la data publicării prezentului
anunț.
l Subscrisul Cabinet Individual de
Insolventa Ciulianu Elena-Cozmina,
reprezentata prin reprezentată prin
Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate de
lichidator judiciar al Romnet Creative
SRL conform Incheierii (hotararii)
pronunţată de Tribunalul BucurestiSecţia a VII- a Civila, în dosarul nr.
10239/3/2021 notificã deschiderea
procedurii falimentului prevazuta de
Legea nr. 85/2014 împotriva ROMNET
CREATIVE SRL, cu sediul social in
Bucureşti Sectorul 6, Bdul. Iuliu Maniu,
Nr. 51, Bl. 22B, Sc.A, Et.7, Ap.27, CUI
27160410, nr. de ordine in registrul
comertului J40/6635/2010. Persoanele
fizice si juridice care inregistreaza un
drept de creanta impotriva ROMNET
CREATIVE SRL, vor formula declaratie de creanta care va fi inregistrata la
grefa Tribunalului Bucuresti - Secţia a
VII-a Civila, cu referire la dosarul nr.
10239/3/2021, in urmatoarele conditii: a)
termenul limita pentru inregistrarea
cererii de admitere a creantelor asupra
averii debitorului 11.06.2021; b)
termenul de verificare a creantelor, de
intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante 21.06.2021;
c) termenul pentru intocmirea si
afisarea tabelului definitiv la 16.07.2021;
d) data primei sedinte a adunarii generale a creditorilor 28.06.2021, ora 14.00;
e) adunarea generala a asociatilor la
data de 14.05.2021, ora 14.00 la sediul
lichidatorului judiciar.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator din 11.05.2021. Avand in
vedere Hotararea nr. 2 din data de
10.05.2021 a Consiliului de administratie al Societatii privind convocarea
adunarii generale extraordinare a actionarilor, In conformitate cu Articolul XII
din Actul constitutiv al Societatii,
precum si Articolul 117 din Legea Societatilor nr. 31/1990, Consiliul de administratie al Societatii prin prezenta
convoaca adunarea generala extraordinara a actionarilor Societatii in data de
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14.06.2021, la ora 10.00, la sediul Societatii aflat in Strada Zetarilor, nr. 29-31,
Sector 5, Bucuresti, Avand urmatoarea
ordine de zi: (i) Numirea d-nei Guna
Stefan, cetatean roman, cu domiciliul in
Bd. Alexandru Obregia, nr. 35, bl.35, sc.
4, et. 7, ap. 189, Sector 4, Bucuresti,
identificata prin C.I. seria RT nr.
787732, emisa de SPCEP Sector 4 in
data de 13.03.2012, valabila pana in
data de 17.03.2072, in calitate de censor
a Societatii, cu un mandat de trei ani.
(ii) Numirea d-lui. Ion Popescu, cetatean roman, domiciliat in Str. Fabricii,
nr. 8, bl. 25/4, sc. A, et.3, ap. 18, Sector 6,
Bucuresti, identificat prin C.I. seria RK
nr. 560429, emisa de SPCEP Sector 6,
biroul nr. 4 in data de 07.07.2020, valabila pana in data de 09.07.2080, in calitate de cenzor a Societatii, cu un
mandat de trei ani. (iii) Numirea d-nei
Eugenia Zamfirache, cetatean roman,
domiciliata in Bd. Camil Ressu, nr. 76,
bl. S1A, sc. A, et. 2, ap. 11, Sector 3,
Bucuresti, identificata prin C.I. seria RT
nr. 947087, emisa de SPCEP Sector 3 in
data de 25.07.2013 si valabila pana la
data de 10.07.2073, in calitate de cenzor
al Societatii, cu un mandat de trei ani.
(iv) Numirea dl-ui Radu Daniel, cetatean roman, cu domiciliul in Int. Mos
Nicolae, nr. 15, Sector 4, Bucuresti,
identificat prin C.I. seria RR nr. 878493,
emisa de SPCEP Sector 4 in data de
20.01.2012, valabila pana in data de
14.01.2022, in calitate de cenzor
supleant al Societatii, cu un mandat de
trei ani. (v) Numirea d-nei Viorica
Bassula, cetatean roman, cu domiciliul
in Str. Fluturilor, nr. 13D, Comuna
Berceni, Sat Berceni, Jud. Ilfov, identificata prin C.I. seria IF nr. 433332, emisa
de SPCLEP Jilava in data de
11.11.2014, valabila pana in data de
19.07.2074, in calitate de censor
supleant al Societatii cu un mandat de
trei ani. (vi) Numirea d-nei Ionescu
Madalina-Marina, cetatean roman cu
domiciliul in Str. Sg. Gheorghe Tache,
nr. 13, Bl. 17, sc. 4, et. 1, ap. 126, Sector
4, Bucuresti, identificata prin C.I. seria
RK nr.237753, emisa de SPCEP Sector
4 in data de 07.11.2018 si valabila pana
la data de 31.01.2028, in calitate de
cenzor supleant al Societatii cu un
mandat de trei ani. (vii) Numirea d-lui
Sarkis Devlatian, cetatean libanez,
nascut in Liban, Beirut, la data de
22.01.1981, domiciliat in Str. B.P.
Hasdeu, nr. 108, Bloc L2A Apartament
27, Constanta, Judetul Constanta,
posesor al pasaportului tip P, cod LBN,
nr. LR1597579, emis la data de
11.09.2019 de catre autoritatile libaneze,
valabil pana la data de 10.09.2029, si al
permisului de sedere RO0593487, emis

de catre autoritatile romane la data de
10.07.2020, valabil pana la data de
09.07.2021, CNP: 7810122130017, in
functia de director al Societatii, cu un
mandat de patru ani. (viii) Revocarea
d-lui Romica Neagu din functia de
Prim Director al Societatii, conform
actului constitutiv. (ix) Modificarea art.
26.2 din actul constitutiv al Societatii, in
vederea numirii a trei cenzori si trei
cenzori supleanti, astfel: “Societatea va
avea 3 (trei) cenzori, precum si 3 (trei)
cenzori supleanti alesi de catre actionari. Cel putin unul dintre cenzori
trebuie sa fie expert contabil sau
contabil autorizat in conditiile legii.
Numirea cenzorilor si a cenzorilor
supleanti este atributul exclusiv al
adunarii generale a actionarilor Societatii si intotdeauna pentru o perioada ce
nu poate depasi 3 (trei) ani. Cenzorii si
cenzorii supleanti pot fi realesi.” (x)
Modificarea art. 26.6 din actul constitutiv al Societatii in vederea reflectarii
numelor si actualizarii datelor de identitate ale cenzorilor. De asemenea, mentiunea „Primul Director” de la art. 28.10
va fi abrogata, iar datele de identificare
ale noului director vor fi inserate in
acelasi articol in mod corespunzator. (xi)
Modificarea art. 28.8 din actul constitutiv al Societatii astfel: „Pe durata
indeplinirii mandatului, directorii nu
pot incheia cu societatea un contract de
munca. In cazul in care directorii au
fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul individual de munca
este suspendat pe perioada mandatului.” (xii) Numirea Ijdelea Mihailescu
SPARL prin: (i) dna. Anca Mihailescu,
cetatean roman, posesor al CI seria AZ
nr. 150771, emis de S.P.C.L.E.P. Pitesti
in data de 13.01.2017, (ii) dna. Diana
Bejenaru, cetatean roman, posesoare a
CI seria RK nr. 026031 emisa de
S.P.C.E.P. Sector 4, in data de
10.01.2017, si (iii) dl. Adrian Manolache
cetatean roman, posesor al CI seria XT
nr. 890533 emisa de S.P.C.L.E.P. Botosani, in data de 19.07.2019, fiecare
separat, in scopul reprezentarii Societatii cu puteri si autoritate depline
precum si pentru semnarea, predarea si
primirea oricaror si tuturor documentelor, actelor si inscrisurilor, corectarii
oricarei erori de orice natura (inclusiv
eroare materiala), depunerii la Registrul
Comertului Bucuresti a tuturor documentelor necesare inregistrarii schimbarilor specificate mai sus si efectuarii
acelor actiuni si intreprinderii acelor
masuri dupa cum poate fi necesar
pentru aducerea la indeplinire a celor de
mai sus. Actionarii pot participa la
sedinta direct sau prin intermediul unui
reprezentant conform Articolului XIII

din Actul Constitutiv. Accesul actionarilor in sala se face pe baza actului de
identitate precum si procura daca este
cazul, depuse la sediul social al Societatii cu 48 de ore inainte de data desfasurarii sedintei. In cazul neintrunirii
cvorumului necesar in data de
14.06.2021, sedinta se va desfasura la o
a doua convocare, cu aceeasi ordine de
zi, in data de 15.06.2021, la ora 10.00, la
sediul Societatii aflat in Str. Zetarilor, nr.
29-31, Sector 5, Bucuresti. SATURN
S.A. prin: Sarkis Devlatian -Presedintele Consiliului de Administratie

pentru proiectul IS Happy Stolczemburg. Durată contract 8 luni. Valoarea
estimată este de 225.369Lei, cu TVA.
Ofertele pot fi trimise până la data de
21.04.2021, pe e-mail: iris_jutariu@
yahoo.com. Detalii suplimentare pot fi
solicitate la 0742.642.833.

l Bucuria Bunicilor Trans SRL cu
sediul în Slimnic, str.Câmpului, nr.33,
jud.Sibiu, achiziționează 2 mașini de
transport persoane 8+1, pentru
proiectul IS Bucuria Bunicilor Trans
SRL. Valoarea estimată este de
280.000Lei, cu TVA. Ofertele pot fi
trimise până la data de 21.04.2021, pe
e-mail: popa_radion2000@yahoo.com.
Detalii suplimentare pot fi solicitate la
0746.156.485.

l Comuna Vulturești, cu sediul în: Sat
Pleșești nr.12, comuna Vulturești,
județul Suceava, tel.: 0230538497, fax:
0230538497, e-mail: vulturestisuceava@
yahoo.com, cod fiscal: 4326868, vă
informează despre declanșarea procedurii de vânzare a imobilului compus
din construcție în suprafață de 10mp și
terenul aferent în suprafață de 33mp,
aparținând domeniului privat al
comunei Vulturești, situat în intravilanul satului Valea Glodului, comuna
Vulturești, județul Suceava, procedura
de atribuire fiind licitația publică, prin
depunerea ofertei în plic sigilat. Data
limită solicitare clarificări: 24.05.2021.
Data limită depunere oferte: 02.06.2021.
Relații suplimentare se obțin de la:
Acsinte Nicoleta- Ștefănica, Consilier
juridic, Tel.: 0733010173.

l Happy Stolczemburg SRL cu sediul
în Slimnic, str.Câmpului, nr.20, jud.
Sibiu, achiziționează pachete pentru
centrală termică și echipamente instalare, amenajare bucătărie și spațiu
tehnic, dotari grupuri sanitare, amenajare loc joacă ext-int, design int-ext

l FC PETROLUL SA prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare in bloc prin licitaţie publica
pornind de la suma de 107.023,29 lei
fara TVA bunurile mobile din patrimoniul debitoarei situate in incinta stadionului “Ilie Oana” - stadion (dulapuri,
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mese, comode, TV, aere conditionate,
cusete, instalatie sonorizare, instalatie
iluminat, etc). Lista bunurilor se va
consulta la sediul lichidatorului judiciar.
Persoanele interesate vor cumpăra
caietul de sarcini de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte
de data licitaţiei, ora 14:00. Licitaţia va
avea loc în 20.05.2021, ora 12:00 la
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244
519800. În cazul neadjudecării vânzarea
va fi reluată în zilele de 26.05.2021 si
07.06.2021 la aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Partium Insolvency IPURL, lichidator
judiciar în dosarul nr. 11662/111/2012
aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind
pe debitoarea MACIO S.R.L., CUI:
RO1845585 scoate la vânzare prin licitație publică: TERENURI AGRICOLE
(Proprietatea este compusă din 3 parcele
de teren având o suprafață totală de
11.846 mp) situate în Sat Betfia, Județul
Bihor, prețul de pornire fiind: 28.888,20
EUR. Licitația va avea loc în 09.06.2021
ora 12:00 la adresa din Oradea, str.
Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor. În
caz de nereușită licitația se reia la data
de 16.06.2021 și la data de 23.06.2021, la
același preț de strigare, aceeași oră și
aceeași locație. Licitantul trebuie să achiziționeze un caiet de sarcini privind
bunurile imobile supuse prezentei licitații, contra sumei de 500 RON +TVA, ce
Publicitate

Caută la chioșcuri o carte, oferită de Jurnalul, cu
dezvăluiri impresionante din sânul monarhiei românești

Amintiri

Preț:
25 de lei
ziarul +
cartea

de Mircea Ionnițiu,
secretarul personal
al Regelui Mihai I

Martor ocular la evenimentele istorice din 23 august
1944, la impunerea primului guvern Petru Groza și la
abdicarea forțată a regelui Mihai I. Mircea Ionnițiu
a părăsit România în 3 ianuarie 1948, în Trenul Regal,
odată cu exilarea familia regale
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
va cuprinde și regulamentul de vânzare.
Licitantul va depune la sediul lichidatorului judiciar o Cerere De Participare La
Licitație, inclusă în caietul de sarcini, cu
cel puțin două zile înainte de termenul
licitației stabilit prin anunțul public.
Informații tel: 0359463661 fax:
0359463662.
l Primăria Comunei Bucoșnița, cu
sediul în Bucoșnița, nr.154, reprezentată
legal de primar, organizează licitație
deschisă cu preselecție de oferte scrise, în
plic închis, pentru vânzarea de masă
lemnoasă pe picior, în data de 11.06.2021,
ora 10.00, la sediul primăriei. Volumul de
masă lemnoasă pe picior, din fondul
forestier al comunei, care este scos la
licitație, este de 474mc lemn, din speciile:
-Fag -429mc; -Conifere-Douglas -3mc;
-Conifere-Molid -42mc; (conform APV
nr.633/2019, nr.632/2019, nr.629/2019
eliberate de Ocol Silvic Valea-Bistrei). Au
dreptul să participe la licitație, numai
agenții economici atestați pentru activitatea de exploatări forestiere, care fac
dovada că dispun de mijloacele materiale și financiare, precum și de forță de
muncă specializată. Documentația de
atribuire, caietul de sarcini, se pot
procura de la sediul Primăriei Comunei
Bucoșnița, contra sumei de 1.000Lei.
Garanția de participare la licitație este
de 7.066Lei. Taxa de participare, după
preselecție oferte, este de 5% din
valoarea de începere a licitației. Data
limită de depunere a ofertelor este de
08.06.2021, ora 16.00. Preselecția agenților economici înscriși la licitație se va
face în data de 09.06.2021, începând cu
ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei
Bucoșnița, nr.154 și la telefon
0255/519.400, fax: 0255/519.423, e-mail:
primaria_bucosnita@yahoo.com.
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:
Unitatea Administrativ Teritorială
Oraș Ineu, str.Calea Republicii, nr.5,
județul Arad, cod poștal 315300,
telefon 0257/511.550, interior 128, fax
0257/511.965, e-mail: primaria@primariaineu.ro, cod fiscal 3519020. 2.Infor-

mații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie vândut: O
parcelă de teren, proprietate privată a
Orașului Ineu, conform H.C.L.
nr.60/28.04.2021 și prevederile O.U.G.
nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ, art.363, identificată astfel:
-Teren, categoria de folosință curți
construcții, identificat în C.F. nr.312471
a localității Ineu, cu nr.cadastral/nr.
topografic 312471, în suprafață de
8.784mp, situat în intravilanul
Orașului Ineu, județul Arad. 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,
de la sediul Primăriei Orașului Ineu,
str.Calea Republicii, nr.5, județul Arad.
3.2.Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din
cadrul vânzătorului, de la care pot
obține un exemplar din documentația
de atribuire: Documentația de atribuire
pentru licitație se poate obține de către
orice persoană fizică/juridică interesată, de la Serviciul Tehnic Urbanism și
Amenajare Teritoriu din cadrul Primăriei Orașului Ineu, str.Calea Republicii,
nr.5, județul Arad. 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: 100 lei/exemplar,
ce se achită numerar la casieria instituției. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 26.05.2021, ora 16.15. 4.
Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 11.06.2021, ora 13.00. 4.2.Adresa
la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Orașului Ineu, str.Calea
Republicii, nr.5, județul Arad, parter,
Registratură. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta:
într-un singur exemplar original,
într-un plic sigilat. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 14.06.2021, ora
10.00, Primăria Orașului Ineu, str.
Calea Republicii, nr.5, județul Arad,
Sala de ședințe, etaj 1. 6.Denumirea,

adresa, numărul 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 Arad, Arad, Bd. V.Milea,
n r. 2 , j u d e ț u l A r a d , t e l e f o n
0374/491.086, fax 0257/256.484, e-mail:
tr-arad-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
10.05.2021.
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:
Oraşul Făget, Făget, Str.Calea Lugojului, nr.25, judeţul Timiş, telefon
0256/320.494, fax 0256/320,494, email:
plfaget@online.ro, cod fiscal 2509958.
2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: teren, în suprafață de 24mp, aparținând domeniului
public al Oraşului Făget, situat în Făget,
Str.Coriolan Brediceanu, în dreptul
imobilului cu nr.circumscripţional 40.
Închirierea spațiului se face conform
art.333, coroborate cu art.334-335 din
O.U.G. nr.57/03.07.2019 și conform
H.C.L. nr.52/20.04.2021. 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: Documentația de atribuire
se poate obține de la sediul Primăriei
Orașului Făget, nr.25, la cerere.
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: Serviciu Urbanism -Primăria
Orașului Făget, Str.Calea Lugojului,
nr.25, judeţul Timiş. 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: Contravaloarea
documentației este de 20Lei, se achită în
numerar la Casieria Primăriei Orașului
Făget sau în contul RO91TREZ

@Oferte serviciu
@Vânzări
Tel. 021/208.75.01
@Pierderi
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro @Licitații
@Diverse

62821180250XXXXX Trezoreria Făget.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.05.2021, ora 12.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită
de depunere a ofertelor: 02.06.2021,
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Registratura Primăriei
Orașului Făget, Str.Calea Lugojului,
nr.25. judeţul Timiş. 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: 03.06.2021, ora
14.00, la sediul Primăriei Orașului
Făget, Str.Calea Lugojului, nr.25,
judeţul Timiş. 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
Timiș, Timișoara, Piața Tepeș Vodă,
nr.2, etajul 1, județul Timiș, cod poștal
300055, telefon 0256/498.054, fax
0256/221.990, e-mail: tr-timis-reg@just.
ro, în termen de 6 luni de la comunicarea deciziei. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
11.05.2021.
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: Consiliul
Local Vărăști, comuna Vărăști, strada
Șoseaua Principală, nr.73, județul
Giurgiu, telefon 0246/237.121, fax
0246/237.205, e-mail: primariavarasti@
yahoo.com, cod fiscal 5026710. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: spațiu în suprafață utilă de 30,515mp, situat la parter în
clădire, în incinta Dispensarului din
comuna Vărăști, Str.Dispensarului, nr.10,
ce aparține domeniului public al
Comunei Vărăști, județul Giurgiu, cu
destinația cabinet stomatologic 1,
conform H.C.L.12/26.03.2021 și temeiului legal: art.332-333 din
O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-

nele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire:
la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Achiziții publice.
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:
Se poate obține de la Compartimentul
Achiziții publice din cadrul Primăriei
Comunei Vărăști, strada Șoseaua Principală, nr.75, județul Giurgiu. 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: 20 lei/
exemplar, se achită numerar la casieria
P r i m ă r i e i C o m u n e i Vă r ă ș t i .
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.05.2021, ora 14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 10.06.2021, ora
12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Vărăști,
Compartimentul Secretariat, strada
Șoseaua Principală, nr.75, județul
Giurgiu. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: se
depun două exemplare, în câte două
plicuri sigilate -unul exterior și unul interior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 10.06.2021, ora 13.00, Primăria
Comunei Vărăști, strada Șoseaua Principală, nr.75, comuna Vărăști, județul
Giurgiu. 6.Denumirea, adresa, numărul
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 Giurgiu,
Giurgiu, Strada Episcopiei, nr.13, județul
Giurgiu, telefon/fax 0246/217.492,
e-mail: registratură-tr@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării:
11.05.2021.
l Private Liquidation Group IPURL,
cod de identificare fiscală 26176834,
sediul profesional Oradea, str. Avram
Iancu, nr.2, ap.11 jud. Bihor, număr de
înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RFO-II-0412 în calitate de lichidator judiciar al societății Adriana
Roxana SRL, cu sediul în Negrești Oaș,

str. Gării, nr.93, jud. Satu Mare, CUI RO
17297489, număr de înregistrare în
Registrul Comerțului J30/275/2005, societate în faliment, in bankruptcy, en
faillite, procedură ce face obiectul dosarului nr. 4379/83/2017, aflat pe rolul
Tribunalului Satu Mare, scoate prin
vânzare la licitație publică următoarele
bunuri: Construcție și teren aferent, în
natură CASĂ DE NUNȚI înscrisă în CF
nr.100542 Negrești Oaș, nr. cad. 100542C1, situată la adresa din Negrești Oaș,
str. Gara Nouă, nr.7, jud. Bihor și teren
aferent în suprafață de 4.200 mp înscris
în CF nr.100542 Negrești Oaș, nr. cad.
100542 , situat la adresa din la adresa
din Negrești Oaș, str. Gara Nouă, nr.7,
jud. Bihor –preț de pornire 2.958.304,75
LEI; Autoturism VOLKSWAGEN
LT35, an fabricație 2003, număr de
înmatriculare SM 02 ROX – preț de
pornire 6.407,75 lei. Autoturism VOLVO
XC 90, an fabricație 2004, număr de
înmatriculare SM 21 ROX– preț de
pornire 10.739,75 lei. Diverse bunuri
mobile (mobilier, aparate de birotică etc.)
– preț de pornire total 45.847,00 lei. În
vederea valorificării activelor, lichidatorul judiciar va organiza o etapă de
valorificare compusă din: 6 (șase) licitații
publice cu strigare organizate bilunar.
Licitația va avea loc în data de
03.06.2021 ora 12:00 la sediul lichidatorului din Oradea, str. Avram Iancu, nr.2,
ap.11, jud. Bihor. În caz de nereușită
licitația va fi reluată la data de:
17.06.2021, 08.07.2021, 22.07.2021,
05.08.2021, 19.08.2021, la aceeași oră,
aceeași locație și cu același preț de
pornire. Persoanele care doresc să
cumpere vor depune oferte de cumpărare la sediul lichidatorului judiciar din
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, ap.11,
jud. Bihor sau la adresa de e-mail
office@plginsolv.ro, în atenția lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 de ore
înainte de ora de începere a licitației
publică, nerespectarea termenului atrage
decăderea din dreptul de a mai participa
la licitația publică. Titularii ofertelor de
cumpărare au obligația să depună cu cel
puțin 24 de ore înainte de ora de începere
a licitației publică o garanție de 10% din
prețul de pornire al licitației în contul
unic de insolvență al societății debitoare.
Nerespectarea termenului atrage decă-
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derea din dreptul de a mai participa la
licitația publică. Vânzarea la licitație se
va face în mod public de către lichidatorul judiciar care va oferi bunurile spre
vânzare prin 3 strigări succesive. Bunurile se adjudecă celui care, după 3 strigări succesive, făcute la intervale de timp
care să permită opțiuni și supralicitări,
oferă prețul cel mai mare, iar atunci
când există un singur concurent, acesta a
oferit prețul de începere a licitației. Poate
participa la licitaţie orice persoană care
are capacitate deplină de exerciţiu,
precum şi capacitatea de a dobândi
bunurile scoase la licitaţie. Creditorii din
procedură nu pot, nici personal, nici prin
persoane interpuse, să adjudece bunurile
oferite spre vânzare la un preţ mai mic
de 75% din preţul de evaluare – prețul
inițial de licitație. Informații suplimentare se pot obține de la lichidator:
Tel:0359/463661 Fax:0359/463662
E-mail: office@plginsolv.ro.
l Debitorul BEMATI CONS SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar
DINU, URSE SI ASOCIATII SPRL,
scoate la vanzare: 1.Imobil ”teren” situat
in Oras Busteni, Str. Pescariei, Nr. 2E,
Judet Prahova, avand suprafata de
4112mp. Pretul de pornire al licitatiei
este de 80.000 Euro exclusiv TVA. Pretul
caietului de sarcini pentru imobilul aflat
in proprietatea SC BEMATI CONS
SRL este de 1.000 Lei exclusiv TVA.
Participarea la licitatie este conditionata
de: -consemnarea in contul nr. RO33
BREL 0002 0006 3407 0100 deschis la
Libra Internet Bank, Sucursala Ploiesti
pana cel tarziu cu 2 zile inainte de
sedinta de licitatie ora 16.00, a garantiei
de 10% din pretul de pornire a licitatiei;
-achizitionarea pana la aceeasi data a
Caietului de Sarcini pentru proprietatea
imobiliara, de la sediul lichidatorului
judiciar. Pentru proprietatea imobiliara,
prima sedinta de licitatie a fost fixata in
data de 20.05.2021 ora 14:00, iar daca
aceasta nu se adjudeca la aceasta data,
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in
data de 03.06.2021; 17.06.2021;
01.07.2021, ora 14:00. Toate sedintele de
licitatii se vor desfasura la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Ploiesti, Str.
Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova.
Pentru relatii sunati la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relatii suplimentare si vizionarea apelati tel.: 0753.999.028, dl Cristian Ciocan. Anuntul poate fi vizualizat
si pe site www.dinu-urse.ro.
l Debitorul Moldocons GRUP SRL
societate in faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse Si Asociatii SPRL,
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scoate la vanzare: 1.Proprietati imobiliare, ”Terenuri”: - ”teren extravilan in
suprafata de 60.234 mp.„ situata in
Comuna Gura Vitioarei, Judet Prahova,
Tarlaua 57, Parcelele Lv 1719/10, Lv
1719/14, Lv 1719/13, De 1719/1, De
1719/11, De 1719/12, De 1719/16, avand
nr. cadastral 10316, inscris in Cartea
Funciara nr. 1409, a Comunei Gura
Vitioarei, Judet Prahova, prin incheierile nr. 9786/2008, nr. 1415/2009 si
1886/2009 eliberate de OCPI – Prahova,
Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Valenii de Munte. Pret pornire
licitatie - 42.250,00 Euro. - ”teren extravilan in suprafata de 169.959 mp. gasiti
la masuratoare si din acte 170.166 mp.”
si cota indiviza din teren 2911 (drum
acces), situata in Comuna Gura Vitioarei, Sat Fagetu, Judet Prahova,
Tarlaua 55, Parcelele Lv 1644/11/2, Lv
1644/13, Lv 1644/17, De 1644/12, De
1644/16, De 1644/18, avand nr. cadastral 10314, inscris in Cartea Funciara
nr. 1408, a Comunei Gura Vitioarei,
Judet Prahova, prin incheierea nr.
9954/2008, eliberata de OCPI - Prahova,
Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Valenii de Munte. Pret pornire
licitatie – 158.750,00 Euro exclusiv
TVA. - ”teren extravilan in suprafata de
34.221mp.” situata in Comuna Gura
Vitioarei, Sat Fagetu, Judet Prahova,
Tarlaua 57, Parcelele Lv1719/26 si De
1719/29,avand nr. cadastral 10318,
inscris in Cartea Funciara nr. 1411, a
Comunei Gura Vitioarei, Judet
Prahova, prin incheierile nr. 9788/2008
si 1414/2009, eliberata de OCPI Prahova, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Valenii de Munte. Pret
pornire licitatie - 30.500,00 Euro
exclusiv TVA. Terenurile prezentate
sunt scoase spre vanzare la pachet (nu
se vand separat). 2.Proprietatea imobiliara - ”PENSIUNE”, situata in
Comuna Manzalesti, Sat Bustea, Judet
Buzau, constituita din teren in suprafata de 2.404 m.p., din care 1.402,00
m.p. faneta si 1.000,00 m.p. cu destinatia curti constructii pe care este edificata Constructia C1 cu o suprafata
construita desfasurata de 354,20 m.p.,
intabulate la Oficiul de Cadastru si
Publicitate Imobiliara Buzau – Biroul
de Carte FunciaraBuzau, avand nr.
cadastral 20035 (nr. castral vechi 4018)
inscris in Cartea Funciara nr. 20035
(C.F. vechi nr. 62) a localitatii Manzalesti. Pret pornire licitatie – 73.901,00
Euro exclusiv TVA. -Pretul Caietului de
sarcini pentru proprietatile imobiliare
”TERENURI„ -2.500,00 Lei exclusiv
TVA. -Pretul Caietului de sarcini pentru
proprietatea imobiliara ”PENSIUNE”

-2.000,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul de
pornire al licitatilor pentru proprietatile
imobilare ”TERENURI„ reprezinta
25% din valoarea de piata exclusiv
TVA, aratata in Raportul de Evaluare;
-Pretul de pornire al licitatilor pentru
proprietatile imobilare ”BAZA DE
PRODUCTIE„ si ”PENSIUNE”, apartinand MOLDOCONS GRUP SRL,
reprezinta 50% din valoarea de piata
exclusiv TVA, aratata in Raportul de
Evaluare; Participarea la licitatie este
conditionata de: -consemnarea in contul
nr. cod IBAN RO46 UGBI 0000 2820
0687 7RON deschis la GARANTI
BANK SA -Suc. Ploiesti pana la orele
14 am din preziua stabilita licitaţiei, a
garantiei de 10% din pretul de pornire a
licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi
data a Caietului de sarcini pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de la
sediul lichidatorului judiciar. Pentru
proprietatile imobiliare, prima sedinta
de licitatie a fost fixata in data de
20.05.2021, ora 10:00, iar daca bunurile
nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data
de 27.05.2021; 03.06.2021; 10.06.2021;
17.06.2021, ora 10:00. Toate sedintele de
licitatii se vor desfasura la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Mun. Ploiesti,
Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova.
Pentru relatii suplimentare sunati la
telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimentare
si vizionare apelati tel.: 0753.999.028, dl.
Cristian Ciocan.
l Concesionare teren construire locuinte
aparținând domeniului privat al
Comunei Miroslava. 1. Informaţii generale privind concedentul: denumire:
UAT Comuna Miroslava, cod fiscal:
4540461, adresa: sat Miroslava, str.
Constantin Langa nr. 93, comuna Miroslava, Cod 707305, Jud. Iaşi, E-mail:
secretariat@primariamiroslava.ro 2.
Informaţii generale privind obiectul
concesiunii: teren intravilan sat Cornești
-T72, T74, T75 si intravilan sat Ciurbesti
-T78 comuna Miroslava, jud Iași pentru
exploatare în scop residential. NC; Tarla;
suprafața. 79456 , 74, 527 mp; 77345, 75,
500 mp; 79026, 78, 481 mp; 79437, 74,
510 mp; 77239, 74, 591 mp; 79442, 74,
622 mp; 79424, 74, 510 mp; 79421, 74,
643 mp; 77224, 74, 450 mp; 79429, 74,
645 mp; 79439, 74, 510 mp; 77276, 75,
500 mp; 79481, 74, 512 mp; 77238 , 74,
385 mp; 79472, 74, 540 mp; 79477, 74,
717 mp; 79480, 74, 514 mp; 79467, 74,
504 mp; 79466, 74, 551 mp; 79432, 74,
534 mp; 79433, 74, 572 mp; 79449, 74,
551 mp; 79423, 74, 511 mp; 79427, 74,
510 mp; 79473, 74, 540 mp; 77330, 75,

498 mp; 77333 , 75, 500 mp; 77225, 74
500 mp; 79483, 74, 510 mp; 79476, 74,
545 mp; 79029, 78, 517 mp; 77480, 72,
500 mp; 77236, 74, 450 mp; 77459, 72,
471 mp; 79020, 78, 511 mp; 79468, 74,
624 mp; 77329, 75, 500 mp; 79025, 78,
510 mp. Redevența: este de minim: -3,5
lei/mp/an pentru terenuri situate in T72;
-2,5 lei/mp/an pentru terenuri situate in
T74; -2,8 lei/mp/an pentru terenuri
situate in T75; -3,1 lei/mp/an pentru terenuri situate in T78. 3. Informaţii privind
documentaţia de atribuire: Modalitatea
prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: persoanele interesate pot
înainta o solicitare pe suport hârtie
pentru obţinerea unui exemplar al documentaţiei de atribuire; Denumirea şi
adresa compartimentului de la care se
poate obţine un exemplar al documentaţiei de atribuire: birou achiziţii publice
din cadrul Primăriei comunei Miroslava,
judeţul Iaşi. 4. Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea unui exemplar al
documentației de atribuire: costul documentaţiei este de 50 lei şi se poate achita
odata cu solicitarea efectuată în acest
sens; 5. Data limită pentru solicitare
clarificări: 25.05.2021, orele 16.00. Data
limită solicitare prin cerere scrisă documentație de atribuire: 25.05.2021, orele
16.00. 6. Informaţii privind ofertele:
Data limită pentru depunerea ofertelor:
02.06.2021, orele 16.00; Adresa la care
trebuie depusă oferta: Primăria comunei

Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod postal 707305;
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: un exemplar în
două plicuri sigilate unul exterior şi unul
interior. 7. Data şi locul unde se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a
ofertelor: 03.06.2021, orele 10.00 la sediul
Primăriei com. Miroslava, judeţul Iaşi. 8.
Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax, şi adresa de e-mail a instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Judeţean Iaşi,
Secţia contencios administrativ, Str.
Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod
700398, tel. 0232/213332; fax.
0232/219899; e-mail: tr-iasi-reg@just.ro.
9. Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 11.05.2021.

PIERDERI
l Pierdut Card tahograf și Atestat
marfă CPI, pe numele Sfeatcu Tudor
Florentin, eliberat de ARR Giurgiu,
declar nul.
l Pierdut Certificat de Inregistrare
Seria B nr.1309316,data eliberarii
02.10.2008, aparţinând SC Carman
International SRL Urziceni, CUI:
14930542, Nr. de ordine in registrul
comertului: J21/271/08.10.2002. Se
declară nul.

l Pierdut card tahograf seria 3IQ5001
şi certificat de pregătire profesională a
conducatorului auto seria 00934348001
aparţinând Cucolaş Lucian-Adrian. Se
declară nule.
l Pierdut Atestat profesional de
manager de transport, valabil până în
decembrie 2025, pe numele Furiș Ilie
Dumitru, eliberat de ARR Dolj.
l Pierdut certificat de pregătire profesională a conducătorului auto CPC,
marfă nr. 0257793002 eliberat de A.R.R.
pe numele Ivaşcu Florin Gabriel. Îl
declar nul.
l SC D&M Finisaje Și Montage, nr.
de înregistrare J23/278/2014,
CUI:32733832, declară pierdute: facturier și ștampila. Filele facturierului sunt
completate de la nr.232 la nr.253 (nr.
tel.0769.293.530).
l Pierdut certificat de pregătire profesională a conducătorului auto CPI, marfă
nr. 0105303000 eliberat de A.R.R. pe
numele Niculae Aurelian. Îl declar nul.
l Pierdut Certificat de înregistrare:
B2409129, emis pe data de 05.03.2010 și
eliberat la data 11.03.2010 de ORC
Vrancea, aparținând S.C. T.N. Aga
2003 S.R.L. -CUI 15303193, nr.Reg.
Com.J39/180/2003. Îl declarăm nul.

