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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
OFERTE SERVICIU
l Cretu Alexandru angajează guvernantă în
Mun.Iași, jud.Iași. Cv-uri la: depunerionline2020@ gmail.com până la 14.05.2021.
Cerințe: Limba Engleză.
l ISJ Dâmbovița scoate la concurs 3 posturi în
Proiectul POCU ID-134358. Relații pe site-ul
ISJ Dâmbovița.
l Primăria comunei Poroschia, județul
Teleorman, în conformitate cu prevederile art.7
din HGR nr.286/2011, organizează concurs
pentru ocuparea funcției contractuale de
execuție vacante de Asistent medical comunitar- principal (PL), pe durată nedeterminată,
în data de 07.06.2021, ora 10.00, proba scrisă,
08.06.2021, ora 10.00- interviul. Condiţiile
specifice necesare în vederea participării la
concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
-absolvirea liceului sanitar, studii postliceale
sanitare sau învatamânt universitar în specializarea „asistență medicală”, -cunoștințe de
operare pe calculator: nivel minim, -vechime în
specialitatea calificării necesare exercitării funcţiei: 5 ani. Dosarele de înscriere la concurs se
depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data
afişării anunţului pentru ocuparea unui post
vacant la sediul Primariei comunei Poroschia,
din str.Dunării, nr. 209, la Secretarul general al
UAT. Condițiile de participare și bibliografia se
afișează pe site-ul primariaporoschia.ro. Informații suplimentare se pot obtine la telefon:
0247.318.787, e-mail: primariaporoschia@
yahoo.com
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Dolj, cu sediul în Craiova, str.C.S. Nicolaescu
Plopşor, nr.4, jud.Dolj, organizează concurs
pentru ocuparea unor posturi vacante contractuale pe perioada nedeterminată, astfel: 2
posturi de consilier gr.I- Biroul Economic.
Condiții generale de participare la concurs:
-studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă sau studii universitare cu diplomă de
licenţă sau echivalentă ȋn specializarea
(programul de studii)/domeniul: finanţe-bănci,
economie generală, informatică economică,
relaţii economice internaţionale, contabilitate şi
informatică de gestiune; vechimea ȋn specialitatea studiilor necesare exercitării funcțiilorminim 3 ani și 6 luni. Concursul se va desfăşura
astfel: Proba scrisă în data de 07.06.2021, ora
11.00. Proba interviu în data de 11.06.2021, ora
11.00. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de 27.05.2021,
inclusiv, ora 16.30, la sediul OCPI Dolj, Secretariat. Relaţii suplimentare la sediul OCPI Dolj
tel.0251.413.128/0251.414.286, int.118, fax:
0251.418.018, e-mail: dj@ancpi.ro

l Direcţia Administrarea Străzilor și Iluminatului Public, cu sediul în Str.Drăgănești,
numărul 25A, municipiul Slatina, județul Olt,
organizează concurs pentru ocuparea posturilor
contractuale vacante de execuție, pe perioadă
nedeterminată: Serviciul Iluminat Public
-Compartiment Monitorizare Consumuri și
Gestiune Energie Electrică, Strategii și
Programe Sistem Iluminat public, Avize:
Inspector de specialitate grad debutant -1 post;
Birou Administrare Străzi -Compartiment Strategii și Programe Investiții, Reabilitare si
Modernizare Rețele Stradale și Urmărire Reglementarea Circulației: Inspector de specialitate
grad II -1 post; Serviciul Administrare Parcări
-Compartiment Ridicări Auto: Paznic -1 post;
Birou Contabilitate, Resurse Umane -Compartiment Aprovizionare Administrativ: Îngrijitor
-1 post; conform HG 286/23.03.2011. Concursul
se va desfășura după cum urmează: -proba
scrisă: 07 iunie 2021, ora 10.00; -interviul: 09
iunie 2021, ora 10.00. Condiții specifice:
Inspector de specialitate grad debutant Compartiment Monitorizare Consumuri și
Gestiune Energie Electrică, Strategii și
Programe Sistem Iluminat Public: a).studii
universitare de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvită cu diplomă de licență sau echivalentă;
b).vechime în specialitatea studiilor: nu este
cazul. Inspector de specialitate grad II
-Compartiment Strategii și Programe Investiții,
Reabilitare și Modernizare Rețele Stradale și
Urmărire Reglementarea Circulației: a).studii
universitare de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvită cu diplomă de licență sau echivalentă;
b).vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an.
Paznic -Compartiment Ridicări Auto: a).studii:
(școală generală 8 clase, școală profesională sau
diplomă de bacalaureat); b).să fie atestat profesional conform Legii nr.333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecția
persoanelor, republicată și actualizată (certificat
calificare -agent pază, atestat agent pază); c).
vechime în muncă: nu este cazul. Îngrijitor
-Compartiment Aprovizionare Administrativ:
a).studii: (școală generală 8 clase, școală profesională sau diplomă de bacalaureat); b).vechime
în muncă: minim 1 an. Candidații vor depune
dosarele de participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a. Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul
Resurse Umane, Arhivă de luni până joi orele
08.00-16.30, vineri între orele 08.00-14.00 sau la
telefon 0249.422.788.
l In temeiul HG. nr. 286/2011, Oficiul de Stat
pentru Inventii si Marci organizeaza in:
07.06.2021, concurs pentru ocuparea unui post
contractual vacant de executie/pe perioada

nedeterminata, de expert in cadrul-Serviciului
Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor.
Cerinte specifice obligatorii: diploma de licenta
studii superioare de lunga durata; minim 2 ani
vechime in domeniul TIC; cunoasterea foarte
buna a limbii engleze (scris, citit, nivel conversational) in special in domeniul TIC; cunostinte
foarte bune de operare PC; experienta in lucrul
cu Baze de Date Relationale: analiza, proiectare
si administrare; experienta in lucru cu servere
web. Concursul va avea loc la sediul OSIM si va
consta in: 3.etape succesive: selectia dosarelor
de inscriere; proba scrisa se va sustine pe:
07.06.2021; interviul se va sustine pe:
11.06.2021. Dosarele de concurs se depun in
perioada: 14.05.2021-27.05.2021 la: sediul
OSIM, str. Ion Ghica nr.5, Sector.3-Bucuresti,
Compartiment Resurse Umane si vor contine
documentele prevazute de art. 6 din HG.nr.
286/2011. Bibliografia si relatii suplimentare la:
tel. 0213060800/ int. 325 sau la: sediul OSIM.
l Penitenciarul -Spital Mioveni cu sediul în
localitatea Mioveni, Bd. Dacia nr. 1, județul
Argeș, intenționează să încheie contract de
prestări servicii medicale cu: -un medic dentist
-minim 20 ore, maxim 35 ore /săptămână; -un
medic specialist/ primar psihiatrie -minim 20
ore, maxim 35 ore /săptămână. Serviciile vor fi
prestate în cadrul Penitenciarului Craiova cu
sediul în Craiova, str. Vasile Alecsandri, nr. 89,
județul Dolj. Documente de calificare solicitate
-medic dentist: -copie diplomă studii de specialitate (Facultatea Medicină Dentară); -Autorizația de liberă practică pentru profesia de
medic stomatolog, vizată anual de Colegiu
Medicilor Dentiști; -asigurarea Malpraxis; -să
poată desfășura activitatea în regim independent; -declarație pe propria răspundere privind
disponibilitatea de a intra în contract cu CASAOPSNAJ. Documente de calificare solicitate
-medic specialist/ primar psihiatrie: -să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea nr.
95/2006, referitoare la exercitarea profesiei de
medic; -Certificat de înregistrare fiscală (să
poată desfășura activitatea în regim independent); -certificatul de membru al CMR; -avizul
de liberă practică; -asigurarea Malpraxis;
-declarație pe propria răspundere privind
disponibilitatea de a intra în contract cu CASAOPSNAJ. Valoarea fondurilor ce pot fi alocate
pentru serviciile prestate este de maxim 50 lei/
oră. La elaborarea ofertei de preț, ofertantul va
avea în vedere toate cerințele solicitate mai sus.
Oferta de preț reprezentând tariful pe oră, se va
transmite până la data de 19.05.2021, ora 12:00,
în plic închis cu mențiunea ,,A nu se deschide
până la data de 19.05.2021 -ora 12:00” prin
oricare din următoarele mijloace: poștă, curier
sau depunere directă la sediul instituției. Caietele de sarcini pot fi obținute gratuit de la Penitenciarul -Spital Mioveni. Informații

suplimentare la telefon fix 0248/260.560, int.
223, 248, 245 sau 251.
l Penitenciarul -Spital Mioveni cu sediul în
localitatea Mioveni, Bd. Dacia nr. 1, judeţul
Argeș, intenționează să încheie contract de
prestări servicii medicale cu medic specialist/
primar -Cardiologie pentru consultații și
ecografii cardiologice. Condiţii minime impuse
prestatorului de serviciu: -să îndeplinească
condiţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la
exercitarea profesiei de medic; -să facă dovada
că este membru al Colegiului medicilor din
România; -să facă dovada asigurării privind
răspunderea civilă pentru greşeli în activitatea
profesională; -să fie posesor al unui titlu oficial
de calificare în medicină pentru specialitatea
-Cardiologie; -să poată desfășura activitatea în
regim independent; -dacă la data prezentei nu
deține certificatul de atestare fiscală, să depună
dovada solicitării eliberării acestuia de la Administrația Fiscală. Valoarea fondurilor ce pot fi
alocate pentru serviciile prestate este de maxim
120 lei/consultație și 150 lei/ecografie cardiacă.
Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut/
total ofertă calulată la cantitățile maxime/ lună
prevăzute în caietul de sarcini. Oferta de preţ
reprezentând tariful pe serviciu, se va transmite
până la data de 19.05.2021, ora 12:00, în plic
închis cu mențiunea ,,A nu se deschide până la
data de 19.05.2021 -ora 12:00” prin oricare din
următoarele mijloace: poştă, curier sau depunere
directă la sediul instituţiei. Serviciile se vor
presta în cadrul Penitenciarului -Spital Mioveni.
Caietul de sarcini se poate ridica gratuit de la
sediul unității. Informaţii suplimentare la
telefon fix 0248/260.560, int. 248.

CITAŢII

l Se citează pârâta Ința Raluca-Cristina, la
Judecătoria Petroșani în dosarul civil nr.
9089/278/2020, la data de 08.09.2021, ora 8.30,
în proces cu reclamantul Ința Alexandru având
ca obiect: divorț.

l Doamna Atomei Andreea Mihaela, cu
ultimul domiciliu cunoscut la familia Birsan,
din Iasi, bdul Poitiers nr. 20, bl. 750, sc. D, et. 1,
ap. 3, judetul Iasi este chemata in judecata la
Judecatoria Iasi, in data de 09 iunie 2021, ora
9.30, sala 2 complet C16, in calitate de parata
de catre reclamant Atomei Iulian in dosarul nr.
22997/245/2020 avand ca obiect succesiune
partaj succesoral.

l Numita Băcanu Ana-Maria, în calitate de
pârâtă, cu ultimul domiciliu cunoscut în
Slobozia, str. Mihai Eminescu, bloc 29, sc. A,
et.2, ap. 6, jud. Ialomiţa, este citată a se
prezenta la Judecătoria Slobozia la data de
18.05.2021, ora 11.00, în proces cu Băcanu
Dorinel-Cosmin, în calitate de reclamant, în
dosarul 262/312/2021 având ca obiect divorţ.

l Numita Varga Dorina Luciana, cu ultimul
domiciliu cunoscut in Turda, Str. Nuferilor, nr.
15, bl. K2, ap. 57, Jud. Cluj, este citata la
Judecatoria Turda la data de 09.09.2021,
ora-9.00, in calitate de parata in dosar nr.
3280/328/2020.
l Racz Gheorghe, Racz Ana sunt citati in
25.05.2021 ora-10:00 la Judecatoria Turda in
dosar civil nr. 8001/328/2020 pentru prestatie
tabulara.
l Slavescu Constantin, cu ultimul domiciliu
în Buftea, este citat în data de 03.06.2021 la
Judecătoria Pucioasa, ora 13.30, pentru
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acțiune în constatare, dosar 1457/283/2020,
reclamanți Ibric Cioranu Viorel și Ibric
Cioranu Suzana.
l Măciucă Dumitru şi Balan Emilia sunt citaţi
în calitate de pârâţi în dosarul nr.1165/297/2019
al Judecătoriei Săveni, la termenul din
08.07.2021, ora 10.00, în contradictoriu cu
reclamanţii Măciucă Frevonia, Măciucă
Maria-Tatiana, Măciucă Gabriel Costel,
Măciucă Daniel, cauză în care s-a solicitat
ieşirea din indiviziune şi partajarea suprafeţei
de 35.500mp, teren inclus în Titlul de proprietate nr. 74796/1997.
l Sahin Nusret este citat în calitate de pârât în
dosarul civil nr.58/254/2019 la Judecătoria
Mangalia pentru divorț- partaj bunuri comune,
la data de 22.06.2021, ora 09.00, reclamantă
Sahin Ancuta Florentina.
l Dina Marius Daniel este citat personal la
interogatoriu în data de 28.05.2021, la Judecătoria Craiova, în dosarul nr.33975/215/2019,
complet civil 19, ora 15.00, în calitate de pârât.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica intrarea in faliment prin procedura simplificata in dosarul nr.
3891/105/2020 al Tribunalului Prahova,
conform Sentintei nr. 208/23.04.2021 privind pe
Abil Nightlife SRL.
l Alezzi Beach Resort SRL, titular al Planului
Urbanistic Elaborare plan urbanistic zonal în
vederea modificării indicatorilor urbanistici cu
scopul obținerii unui regim de înălțime mai mare
(S+P+11E), amplasat în județul Constanța, oraș
Năvodari, zona Mamaia Nord, str.T6, parcela
A216/3/1 anunță publicul interesat că s-a depus
documentația în vederea obținerii avizului de
mediu pentru avizarea planului urbanic Elaborare plan urbanistic zonal în vederea modificării
indicatorilor urbanistici cu scopul obținerii unui
regim de înălțime mai mare (S+P+11E). Observațiile publicului se primesc în scris la sediul
A.P.M.Constanța, str.Unirii, nr.23, zilnic între
orele 08.00-16.00, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția anunțului.
l Anunț public. SC Lidl Discount SRL cu sediul
în sat Nedelea, com. Ariceștii Rahtivani, DN 72
Crângul lui Bot, km 73+810, județul Prahova,
anunță public solicitarea de obținere a autorizației
de mediu pentru obiectivul „Supermarket Lidl”
amplasat în Sat Sfântu Ilie, Comuna Șcheia, Str.
Humorului, nr. 1, județul Suceava. Persoanele
fizice sau juridice interesate, pot depune eventualele contestații sau sugestii, la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Suceava, Str. Bistriței,
nr. 1A, jud. Suceava, Telefon: 0230.514.056, email:
office@apmsv.anpm.ro.
l PG Delta Electron SRL, titular al planului
Actualizare plan urbanistic zonal pentru loturile cu număr CF118168, 120838, 120839 în
vederea modificării indicatorilor urbanistici cu
scopul obținerii unui regim de înălțime mai
mare (S+P+11E) amplasat în județul
Constanța, oras Năvodari, Mamaia Nord, zonă
delimitată de str.D9 la nord, str.Prelungirea D10
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la sud, drum acces la est, str.D7 și alee acces la
vest, anunță publicul interesat că s-a depus
documentația în vederea obținerii avizului de
mediu pentru avizarea planului urbanic Actualizare plan urbanistic zonal pentru loturile cu
număr CF118168, 120838, 120839 în vederea
modificării indicatorilor urbanistici cu scopul
obținerii unui regim de înălțime mai mare
(S+P+11E). Observațiile publicului se primesc
în scris la sediul A.P.M.Constanța, str.Unirii,
nr.23, zilnic între orele 08.00-16.00, în termen de
18 zile calendaristice de la apariția anunțului.
l CONPET S.A. Comunicat. Societatea Conpet
S.A., cu sediul social în Ploiești, str. Anul 1848,
nr. 1 - 3, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub
nr. J29/6/1991, cod unic de identificare 1350020,
reprezentată legal de dl. Tudora Dorin, Director
General, având un capital social subscris și
vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, informează
acționarii și investitorii că, începând cu data de
13.05.2021, ora 18:30 P.M. (ora României), este
disponibil Raportul Trimestrial privind activitatea economico - financiară a Conpet S.A. la 31
martie 2021 (perioada 01.01.2021 - 31.03.2021)
pe website-ul societății www.conpet.ro, la secțiunea Relația cu investitorii/ Raportări/ Rapoarte
periodice (http://www.conpet.ro/relatia-cu-investitorii/raportari/rapoarte-periodice/), acesta
putând fi consultat, respectiv procurat contra
cost la sediul societății. În contextul prevenirii și
limitării răspândirii Covid-19 recomandăm ca
Raportul Trimestrial privind activitatea economico - financiară a Conpet S.A. la 31 martie
2021 (perioada 01.01.2021 - 31.03.2021) să fie
accesat/ consultat în format electronic. Informații suplimentare pot fi obținute de la Biroul
Guvernanţă Corporativă, tel. 0728104169 sau
email: infoinvestitori@conpet.ro.
l Andrei Ioan IPURL, notifica deschiderea
procedurii generale de insolventa fata de debitoarea Negotrans SRL cu sediul în Comuna
Valea Calugareasca, Sat Valea Calugareasca, nr.
6, Județ Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Prahova sub nr. J29/1607/2004, avand CUI
16654540, dosar nr. 1261/105/2021, Tribunalul
Prahova. Termenul limita pentru inregistrarea
cererii de admitere a creantelor 18.06.2021;
termen tabel preliminar: 08.07.2021; termen tabel
definitiv: 03.08.2021; 13.07.2021 data sedintei
adunarii creditorilor, ora si locul urmand a fi
stabilite de administratorul judiciar provizoriu,
care va convoca toti creditorii debitoarei.
l Anunt Public. Societatea MATIAS Red Srl
titular al activitatii:-intretinerea si repararea
autovehiculelor, spalatorie auto self-service,
cod.CAEN.4520 la adresa:Stefan cel Mare
nr.81A, Tunari, Jud.Ilfov anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a
autorizatiei de mediu pentru activitate. Informatiile privind potentialul impact asupra
mediului al activitatii pot fi consultate la sediul
APM.Ilfov, str.Lacul Morii nr.1, sector.6, Bucuresti, tel./fax:430.15.23, 430.14.02, 0746.248.440
in zilele de luni-joi, intre orele 9-13, vineri 9-12.
Observatiile publicului se primesc zilnic, la
sediul APM.Ilfov.

l Hotararea AGOA nr. 41 din data de
12.05.2021 ora 10.00 a S.C. Softchim S.A.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
este deschisa de Administratorul societarii dl.
Cornel Metea. Se propune de d-na Metea Georgeta si se aproba secretariatul în persoana d-nei
Stefana Radulescu. Se verifica lista de prezenta
a actionarilor, indicand capitalul social pe care
îl detine fiecare si actele care au stat la baza
convocarii adunarii (Monitorul Oficial partea a
IV- a, ziar). La sedinta au participat personal
sau prin mandate de reprezentare: 1. Eltop
Electronics SRL cu 477.444 actiuni -67,58843%,
reprezentat de d-na Bobilca Gabriela Laura. II.
Metea Georgeta cu 2.046 actiuni -0.28964%.
Actionarii prezenti au totalizat personal si prin
mandate de reprezentare 479.490 actiuni, adica
67,87807% din totalul capitalului social si
conform Actului constitutiv al societatii,
adunarea este legal constituita. Ordinea de zi
este prezentata de Administratorul societatii dl.
Cornel Metea: 1. Aprobarea situatiei financiare
anuale pe anul 2020 (bilantul, contul de profit si
pierdere), pe baza Raportului Administratorului si al Comisiei de cenzori. 2. Descarcarea
de gestiune a administratorului; 3. Aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2021; 4. Aprobarea
programului de activitate al societatii pe anul
2021; 5.Aprobarea datei de înregistrare,
respectiv a datei de identificare a actionarilor,
care urmeaza a beneficia de dividende si asupra
carora se rasfrang efectele hotararii, pe data de
10.06.2021 (ex. date 09.06.2021). Se supune la
vot Ordinea de zi si se aproba în unanimitate.
Raportul de Gestiune (bilantul, contul de profit
si pierdere) este prezentat de dl. Constantin
Mazilu – contabil sef, supus la vot si aprobat in
unanimitate. Dl. Metea Cornel da citire Raportului Administratorului care este votat si
aprobat in unanimitate. In continuare dl.
Tudose Nistor prezinta Raportul Comisiei de
cenzori, se supune la vot si se aproba in unanimitate. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat descarcarea de gestiune a
Administratorului. Se supune la vot si se aproba
ca d-na Stefana Radulescu sa faca toate demersurile pentru înregistrarea actelor la forurile
competente. Administrator -dl. Metea Cornel,
Secretara -d-na Stefana Radulescu.
l Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Primăria Municipiului Dorohoi, cu
sediul în municipiul Dorohoi, str. Grigore
Ghica, nr.34, județul Botoșani, telefon/fax
0231/610.133, cod fiscal 4112945. Reprezentată
prin ing.Dorin Alexandrescu, având funcția de
Primar, și Consiliul Local al Municipiului
Dorohoi face cunoscut Programul anual al
finanțării nerambursabile din bugetul local al
municipiului Dorohoi pe anul 2021 pentru
activitățile sportive nonprofit. Reglementări
legale: -Legea nr.273/2006, privind finanțele
publice locale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare; -Legea nr.350/2005
privind regimul finanțărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activități
nonprofit de interes general; -Legea educației
fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și

completările ulterioare. Alocarea financiară
directă din fonduri publice se acordă în vederea
desfășurării de către asociațiile sportive a unor
activități nonprofit, care să contribuie la realizarea unor acțiuni de interes public. Bugetul
programului: bugetul alocat programului este
de 200.000 Lei, alocat în totalitate activităților
sportive.
l Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Comuna Cernat, prin Consiliul Local
Cernat, cu sediul în comuna Cernat, sat.Cernat,
nr.456, județul Covasna, telefon 0267/367.501,
fax 0267/367.488, email: csernatonkozseg@
yahoo.com, cod fiscal 4404338. Program anual
și anunț de participare privind finanțarea
nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor sportive și de tineret, cultură,
culte, din bugetul Comunei Cernat pe anul
2021, conform Legii nr. 350/2005. Program
anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile. Programul pentru acordarea finanțărilor
nerambursabile este valabil pentru anul 2021.
Autoritatea finanțatoare, Comuna Cernat, prin
Consiliul Local Cernat, cu sediul în comuna
Cernat, sat.Cernat, nr.456, județul Covasna,
acordă finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005 privind
regimul finanțărilor din fonduri publice alocate
pentru activități nonprofit de interes general.
Domeniile de intervenție selectate sunt: sport și
tineret, cultură, culte. Beneficiari direcți:
-persoane fizice sau persoane juridice fără scop
patrimonial; -asociații ori fundații constituite
conform legii -sau culte religioase recunoscute
conform legii. Procedura aplicată: finanțarea
nerambursabilă acordată din fonduri publice
unui beneficiar se va face în baza unui contract
de finanțare nerambursabilă încheiat între
Comuna Cernat, județul Covasna și beneficiar,
în urma aplicării procedurii selecției publice de
proiecte. Bugetul finanțării nerambursabile
aprobat prin Hotărârea Consiliul Local
nr.19/20.04.2021 este de 150.000Lei, defalcat pe
domenii de activitate astfel: 30.000Lei pentru
sport și tineret, 70.000Lei pentru cultură și
50.000Lei pentru culte. Prevederile finale:
Programul anual și Anunțul de participare la
selecția de proiecte va fi publicat în Monitorul
Oficial al României și într-un cotidian central și
în două cotidiene locale și pe site-ul autorității
publice finanțatoare: www.csernaton.ro.

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul S.C. Agromec Hagiesti S.A.,
convoaca la sediul sau din com. Sinesti, jud.
Ialomita, Adunarea Generala a Actionarilor
pentru ziua de 26.05.2021 ora 11.00 cu urmatoarea ordine de zi: aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2020 (bilantul contabil,
contul de profit si pierderi, raportul administratorului, raportul cenzorilor), aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si
cheltuieli pentru anul 2021, diverse. In cazul
neintrunirii cvorumului, adunarea se reprogrameaza pentru data de 27.05.2021 ora 11.00.

l Administratorul unic al S.C. COMAT Filaret
S.A., persoană juridică română, având sediul
social în Bucureşti, Str. Doina, nr.17, Sector 5,
J40/8034/2007, CUI: RO 21614895, prin
prezenta: Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. COMAT Filaret
S.A. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va avea loc la sediul societăţii, situat în
Bucureşti, Str. Doina, nr.17, Sector 5, în data de
17.06.2021 ora 12:00, cu următoarea: Ordine de
Zi: 1. Schimbarea denumirii societăţii din
Comat Filaret S.A. în Comat Bucureşti S.A. 2.
Majorarea capitalului social prin incorporarea
de rezerve legale de la 147.358 lei la 228.800 lei
rezultând o majorare a valorii acţiunii de la
70,85 lei la 110 lei. 3. Actualizarea Actului
Constitutiv al societăţii. 4. Diverse. În cazul
neîndeplinirii cvorumului de validitate stabilit,
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va fi reprogramată pentru data de
18.06.2021 ora 12:00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi
ordine de zi. Începând cu data de 01.06.2021
documentele înscrise pe ordinea de zi se pot
consulta la sediul societăţii de luni până vineri
între orele 10:00–14:00. Informaţii se pot obţine
la nr. de telefon 0735.608.272. Acţionarii înscrişi
în Registrul Acţionarilor până la sfârşitul zilei
de 10.06.2021 vor putea participa la Adunarea
Generală Extraordinară prin simpla probă a
identităţii acestora făcută cu actul de identitate
sau cu procura specială dată în conformitate cu
legislaţia în vigoare şi actul constitutiv al societăţii. Formularele de procură specială se pot
obţine de la sediul Comat Filaret S.A. începând
cu data de 10.06.2021. Procurile speciale pentru
reprezentare vor fi depuse la registratura societăţii până la data de 15.06.2021.

LICITAŢII
l Abi Automotion SRL - în faliment anunta
vanzarea prin licitatie publica a bunurilor
mobile/imobile reprezentand: autoturism Opel
Astra, serie șasiu WOLOTGF355G017413,
număr înmatriculare AR-52-ABI = valoare
pornire licitatie = 308 euro; autoturism Opel
Astra, serie șasiu WOLOTGF695G102370,
număr înmatriculare AR-16-ABI = valoare
pornire licitatie = 450 euro; autoturism Opel
Caravan, serie șasiu WOLOTGF355G015532,
număr înmatriculare AR-46-ABI = valoare
pornire licitatie = 315 euro. Pretul de pornire al
licitatiei este de 30% din pretul de evaluare, in
lei la cursul BNR de la data licitatiei + T.V.A.
Caietele de sarcini se pot achizitiona de la
sediul ales al lichidatorului judiciar din Resita,
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon 0355-429 116, pretul
caietelor de sarcini fiind de 500 lei + T.V.A.
Licitatia va avea loc in data de 24.05.2021, orele
10.00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.
21, jud. Caras-Severin. In caz de neadjudecare,
se va organiza o noua licitatie in data de
07.06.2021, orele 10:00 si respectiv in data de
14.06.2021, orele 10:00.
l 1. Informații generale privind autoritatea
contractanta, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau
adresa de e-mail ale persoanei de contact: Oraș
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul Arad,

telefon: 0357/100074, fax 0357/100075, e-mail:
contact@primariasantana.ro. 2. Informații
generale privind obiectul procedurii de licitatie
publica, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie vandut: teren din
Sântana, evidențiat în CF 308532, nr. Top
308532 având suprafața de 2.385 mp, aparținând domeniului privat al orașului Sântana,
aprobată prin HCL nr. 110/30.06.2020 a
Orașului Sântana conform OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ. 3. Informații
privind documentația de atribuire: se regasesc
in caietul de sarcini. 3.1 Modalitatea sau modalitățiile prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: documentația de atribuire poate fi
obținută, de la sediul Primăriei Orașului
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul Arad, de
catre persoanele interesate, care transmit o
solicitare in acest sens prin: mijloace electronice, e-mail sau pe suport de hartie. 3.2 Denumirea și adresa serviciului/compartimentului
din cadrul vanzatorului, de la care se poate
obține un exemplar din documentația de atribuire: compartiment Fond locativ din cadrul
Primăriei Orașului Sântana, str. Muncii, nr. 120
A, jud. Arad. 3.3 Costul și condițiile de plată
pentru obținerea documentatiei de atribuire,
unde este cazul: documentaţia de atribuire
poate fi obţinută, de către persoanele interesate,
care transmit o solicitare în acest sens prin: mijloace electronice, e-mail (pentru care în
solicitare este necesar a ne comunica adresa de
e-mail) fără costuri; - pe suport de hârtie,
contravaloarea acesteia fiind de 50 lei. Plata
poate fi făcută la casieria Primăriei Orașului
Sântana sau în contul RO53TREZ
0215006XXX016717, deschis la Trezoreria
Arad. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.05.2021, ora 10:00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a
ofertelor: 03.06.2021, ora 10:00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Orașul Sântana,
str. Muncii, nr. 120 A, jud. Arad, registratură.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și
locul la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 04.06.2021, ora 10:00,
sala de ședințe a Primăriei Orașului Sântana. 6.
Instanța competenta în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Arad, Bd. Vasile Milea, nr. 2-4, oraș
Arad, județul Arad, telefon 0257/250114, fax:
0257/251700, e-mail: tr-arad@just.ro. 7. Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 12.05.2021.
l 1. Informații generale privind autoritatea
contractanta, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau
adresa de e-mail ale persoanei de contact: Oraș
Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, județul Arad,
telefon: 0357/100074, fax 0357/100075, e-mail:
contact@primariasantana.ro. 2. Informații
generale privind obiectul procedurii de licitatie
publica, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie vandut: imobilul
teren intravilan din Sântana, str.Zărandului, nr.
3, evidențiat în CF 306386, nr. Top 1809,1810
având suprafața de 2041 mp, aparținând domeniului privat al orașului Sântana, aprobată prin
HCL nr. 56/27.04.2021 a Orașului Sântana
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conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 3. Informații privind documentația de
atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1
Modalitatea sau modalitățiile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
documentația de atribuire poate fi obținută, de
la sediul Primăriei Orașului Sântana, str.
Muncii, nr. 120 A, județul Arad, de catre
persoanele interesate, care transmit o solicitare
in acest sens prin: mijloace electronice, e-mail
sau pe suport de hartie. 3.2 Denumirea și
adresa serviciului/compartimentului din cadrul
vanzatorului, de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire:
compartiment Fond locativ din cadrul Primăriei Orașului Sântana, str. Muncii, nr. 120 A,
jud. Arad. 3.3 Costul și condițiile de plată
pentru obținerea documentatiei de atribuire,
unde este cazul: documentaţia de atribuire
poate fi obţinută, de către persoanele interesate,
care transmit o solicitare în acest sens prin: mijloace electronice, e-mail (pentru care în
solicitare este necesar a ne comunica adresa de
e-mail) fără costuri; - pe suport de hârtie,
contravaloarea acesteia fiind de 50 lei. Plata
poate fi făcută la casieria Primăriei Orașului
Sântana sau în contul RO53TREZ
0215006XXX016717, deschis la Trezoreria
Arad. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.05.2021, ora 12:00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a
ofertelor: 03.06.2021, ora 12:00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Orașul Sântana,
str. Muncii, nr. 120 A, jud. Arad, registratură.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și
locul la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 04.06.2021, ora 12:00,
sala de ședințe a Primăriei Orașului Sântana. 6.
Instanța competenta în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Arad, Bd. Vasile Milea, nr. 2-4, oraș
Arad, județul Arad, telefon 0257/250114, fax:
0257/251700, e-mail: tr-arad@just.ro. 7. Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 12.05.2021.
l Anunţ privind închirierea prin licitaţie
publică a unui teren, proprietate privată a
Municipiului Galaţi, situat în Aleea Egretei, nr.
21. 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
Galaţi - cod fiscal 3814810, Str. Domnească, nr.
54, Tel: 0236/307.718, Fax: 0236/461.460,
E-mail: contracte.teren@primariagalaţi.ro; 2.
Informaţii generale privind obiectul închirierii,
în special descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie închirierii: Teren intravilan,
în suprafaţă de 398 mp, situat în Aleea Egretei,

nr. 21 se identifică în Cartea funciară a municipiului nr. 131655, nr. cadastral 131655.
Conform Certificatului de Urbanism nr.
340/2021 terenul se închiriază în scop agricol,
cu destinaţia de grădină. Terenul aparţine
domeniului privat. Închirierea se face conform
O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 151/31.03.2021; 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
Galaţi. 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, judeţul Galaţi. 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 Municipiului
Galaţi. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.05.2021, ora 12.00; 4. Informaţii
privind ofertele: persoana de contact: Mardare
Petru Eugen sau Cocu Cristian Bogdan. 4.1.
Data limită de depunere a ofertelor: 02.06.2021,
ora 12.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Municipiului Galaţi, str.
Domnească, nr. 54, Registratura Generală,
judeţul Galaţi. 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: 04.06.2021,
ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului
Galaţi, localitatea Galaţi, str. Domnească, nr.
54, judeţul Galaţi; 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 Galaţi, str.
Brăilei, nr. 153, jud. Galaţi, tel: 0236/412130,
email: tr-galaţi-comunicare@just.ro.

832RO01, deschis la Banca Comerciala Feroviara, Ag. Popa Tatu, sub sancţiunea decăderii,
cel mai târziu cu o zi inainte de data si ora
sedintei de licitate, a garantiei de 10% din pretul
de pornire a licitatiei si de achizitionarea pana la
aceeasi data a Caietului de sarcini. Pretul Caietelor de sarcini se achită prin OP in contul nr.
RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la ING
BANK – Sucursala Dorobanti, pe seama lichidatorului judiciar Dinu Urse si Asociatii SPRL sau
in numerar la sediul ales al lichidatorului judiciar
din Bucureşti, Str. Buzesti nr.71, et.5, cam. 504,
sector 1. Pentru imobilele mentionate mai sus,
prima sedinta de licitatie a fost fixata in data de
02.06.2021 ora 15.00, iar daca bunurile nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de
licitatii vor avea loc in datele de 09.06.2021,
16.06.2021, 23.06.2021, 30.06.2021, 07.07.2021,
14.07.2021 si 21.07.2021, ora 15.00. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr.71,
et.5, cam. 502-505, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la tel.: 021.318.74.25, dinu.urse@
gmail.com.

l Debitorul SC Monalisa Investments SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar DINU,
URSE SI ASOCIATII S.P.R.L., scoate la vanzare
urmatoarele imobile: 1.Teren extravilan in suprafata de 30.093mp, parcela A99/1A, situat in com.
Tuzla, jud. Constanta. Pretul de pornire al licitatiei este de 231.716 euro, exclusiv TVA. Pretul
caietului de sarcini este de 5.000 lei exclusiv TVA.
2.Teren extravilan in suprafata de 34.200mp,
parcela A107/16, sola 32, situat in com. Sacele,
judetul Constanta. Pretul de pornire al licitatiei
este de 47.880 euro exclusiv TVA. Pretul caietului
de sarcini este de 2.000 lei exclusiv TVA. Participarea la licitatie este conditionata de consemnarea in contul nr. RO31BFER 140000010

l Debitorul SC Competent Serv SRL, cu sediul
în Dr.Tr.Severin, str.Walter Maracineanu, nr.110,
jud. Mehedinţi, CIF: 6098138, J25/932/1994 aflata
în procedură de faliment, in bankruptcy, en
faillite în dosar nr. 2304/101/2013 aflat pe rolul
Tribunalului Mehedinți, prin lichidator judiciar
Consultant Insolvență SPRL, prin asociat coordonator ec. Emil Popescu, cu sediul in loc. Dr.Tr.
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti,
scoate la vânzare urmatoarele bunuri: Teren
intravilan situat in loc. Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinti (intre str. Iazului si Centura Noua, la aproximativ 300 mp de intersectia cu drumul spre
Cerneti) cu o suprafata de 5.265 mp avand
numar cadastral 63112, nr. C.F. 63112 (nr. CF

l SC Odem Investment SRL prin BFJ Consulting Group SPRL, valorifica prin licitaţie publică
teren extravilan 20.000 mp situat în loc. Sărulești,
jud. Călărași la prețul de 16.200 EURO (exclusiv
TVA). Licitația va avea loc la data de 20.05.2021,
ora 17:00, cu repetare la data de 27.05.2021, ora
17:00, cu repetare la data de 03.06.2021, ora
17:00, cu repetare la data de 10.06.2021, ora
17:00, cu repetare la data de 17.06.2021, ora
17:00, cu repetare la data de 24.06.2021, ora 17:00
la sediul lichidatorului judiciar din str. Negoiu nr.
8, bl. D 14, sc 2, et. 2, ap. 30, sector 3, București.
Caietul de sarcini se poate procura de la sediul
lichidatorului judiciar după achitarea costului
acestuia în valoare de 1000 RON. Participarea la
licitație este condiționată de achitarea taxei de
participare, a caietului de sarcini și a unei
cauțiuni de cel puțin 10% din prețul de pornire a
licitației pentru bunul imobil pe care intenționează să îl cumpere. Informații, E-mail: office@
bfj.ro, https://www.licitatii-insolventa.ro/
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vechi 15131) la pretul de 66.339,00 EURO , pret
diminuat cu 30% fata de pretul stabilit prin
raportul de evaluare (echivalentul in lei la cursul
BNR din ziua platii, pret neafectat de TVA).
Licitaţia publica cu strigare organizata la data de
01.06.2021 orele 1400 se va realiza cu respectarea
reglementarilor legale impuse de starea de alerta,
la biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin,
str. Zabrautului nr.7A, jud. Mehedinti. Informăm
toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o
garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire
al licitaţiei pentru fiecare bun și să achiziționeze
caietul de sarcină in suma de 1000 lei pentru
fiecare bun pana la data de 31.05.2021 orele
17.00. Nr. cont: RO11BRMA 09991000 85359511
deschis la Banca Romaneasca. Invităm pe toti cei
care vor să participe la şedinţa de licitaţie organizata pentru data de 01.06.2021 să transmita
secretariatului lichidatorului judiciar oferte de
cumpărare, documentele prevazute pentru a
participa la licitatie in caietul de sarcini, dovada
achitarii garantiei de participare si a caietului de
sarcini, în copie xerox, la adresa de email office@
consultant-insolventa.ro sau la cutia postala.
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.). Titlul executoriu în baza
căruia lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunurilor imobile descrise anterior, o
reprezinta incheierea din data de 19.12.2016 de
deschidere a procedurii de faliment pronunțată
de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 2304/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului
Mehedinti. 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. Relaţii la telefon 0742592183,
tel./fax : 0252354399 sau: office@consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL
l 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 14.05.2021, 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 13.05.2021 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.
l Debitorul SC Nufarul Bia SRL cu sediul în
Dr.Tr.Severin, str.Romulus Lepri nr. 39, jud.Mehedinti, J25/192/2006, cod C.U.I. 18575893, prin
lichidator 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, conform Sentintei nr. 28 din data de
01.07.2020, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi,
Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ
şi Fiscal, în dosarul nr. 3930/101/2019, scoate la
vânzare, la pretul stabilit prin Raportul de
Evaluare nr. 49/23.02.2021, bunurile mobile:
-masina de spalat STAHL Atoll 220 E la pretul de
10480 lei; - Masina de spalat STAHL Atoll 140 E
la pretul de 8800 lei; -Masina de spalat STAHL
Atoll 140 E la pretul de 7120 lei; -Uscator de rufe
STAHL 134 E la pretul de 6920 lei; - Uscator de
rufe STAHL (defect) la pretul de 875 lei; - Masina
de calcat STAHL la pretul de 14085 lei; - Masina
de calcat STAHL (defecta) la pretul de 1195 lei.
Preturile nu contin TVA.Licitatia va avea loc în
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuţului, nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 18.05.2021 orele 14:00. Titlul
executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar
procedează la vânzarea bunurile mobile, conform
Raportului de evaluare nr. 49/23.02.2021 o reprezinta Sentința nr. 28 din data de 01.07.2020 de
deschidere a procedurii de faliment pronunțată
de către judecătorul sindic în dosarul de insolvență nr. 3930/101/2019. Participarea la licitaţie
este condiţionată de consemnarea în contul unic
de insolventa al debitoarei SC Nufarul Bia SRL
pana la data de 17.05.2021 orele 1700, a unei
cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru
bunurile mobile şi achiziţionarea caietului de
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sarcini in suma de 500,00 lei exclusiv TVA pentru
toate bunurile respectiv 50 lei exclusiv TVA
pentru fiecare bun mobil. Cont deschis la Banca
Romaneasca S.A. , sub nr. RO11BRMA
0999100091179705. Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra bunului imobil sa
anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea
prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0252/354399. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis.
l Debitorul SC Tecnogreen SRL - societate în
reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul in Dr.Tr.
Severin, str.George Cosbuc nr.3A, Camera 2,
Sc.1, Et. Subsol, Ap.3, jud. Mehedinti,
CIF:15195512, J25/302/2016, prin administrator judiciar, Consultant Insolventa SPRL
Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.Tr.Severin, str.
Z a b r a u t u l u i n r. 7 A , j u d . M e h e d i n t i ,
CUI:38704372, inregistrata in RFO II sub nr.
0918, prin reprezentant asociat coordonator
Serban Valeriu, scoate la vânzare, la pretul de
5000 euro/hectar, conform hotarare adunare
creditori din data de 27.04.2021 urmatoarele
bunuri imobile: - Teren Extravilan avand S =
21.022 mp si plantatie vita de vie (existenta pe
acest teren inclusiv spalieri si sarma) avand S =
21.022 mp, cu nr.cad. 50061, inscris in CF nr.
50061, situat in Tarlaua 80 Parcela 3; - teren
extravilan avand S = 61.377 mp si plantatie vita
de vie (existenta pe acest teren inclusiv spalieri
si sarma) avand S = 61.377 mp, cu nr.cad.
50363, inscris in CF nr. 50363, situat in Tarlaua
80 Parcela 2; - teren extravilan avand S =
347.640 mp si plantatie vita de vie (existenta pe
acest teren inclusiv spalieri si sarma) avand S =
347.640 mp, cu nr.cad. 50364, inscris in CF nr.
50364, situat in Tarlaua 80 Parcela 1,2; - teren
extravilan avand S = 131.514 mp si plantatie
vita de vie (existenta pe acest teren inclusiv
spalieri si sarma) avand S = 131.514 mp, cu nr.
cad. 50365, inscris in CF nr. 50365, situat in
Tarlaua 80 Parcela 4; - teren extravilan avand S
= 53.591 mp si plantatie vita de vie (existenta pe
acest teren inclusiv spalieri si sarma) avand S =
53.591 mp, cu nr.cad. 50366, inscris in CF nr.
50366, situat in Tarlaua 80 Parcela 3. situate in
extravilanul comunei Pãtulele, Jud.Mehedinţi.
Total suprafata de teren valorificata in bloc:
615.144 mp. Valoarea totala a bunurilor imobile
este de 307.572 EURO prêt neafectat de TVA
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii). Administratorul judiciar mentioneaza
faptul ca, asupra bunurilor enumerate mai sus
detine un drept de ipoteca legala creditorul
MOLLIFICIO BORTOLUSSI SRL. Licitaţia
publica cu strigare va avea loc la biroul administratorului judiciar din Dr. Tr. Severin, str.
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti la data de
20.05.2021, orele 11:00. 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 19.05.2021 orele 17.00 a unei
cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru
bunurile imobile descrise anterior şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 1.000,00
lei+TVA.Cont deschis la Banca Romaneasca
S.A., sub nr. RO11BRMA0999100083622047.
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 pana la data de 19.05.2021 orele 17.00.
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 din Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinti. Administror
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala
Timis, prin ec. Serban Valeriu.
l Muzeul Orașului Oradea-Complex Cultural,
cu sediul în mun.Oradea, P-ța Emanuil Gojdu,
nr.39-41, jud. Bihor, Cod fiscal: RO39170892,
tel: 0730/018.046; e-mail: office@muzeulmoo.ro
organizează licitație publică deschisă cu ofertă
în plic pentru închirierea următoarelor spații cu
altă destinație decât acea de locuință, administrate de Muzeul Orașului Oradea-Complex
Cultural: -Închirierea a două spații cu altă
destinație decât acea de locuință, situate în
Cetatea Oradea, în suprafață de 660,75mp
(spațiu corp G) și 1.026,81 mp (spațiu corp H),
conform caietului de sarcini, administrate de
către Muzeul Orașului Oradea-Complex
Cultural și aparținând domeniului public al
Primăriei Municipiului Oradea, H.C.L.
310/31.03.2021 și temeiului legal:
O.U.G.57/03.07.2019. Data limită de depunere
a ofertelor: 04.06.2021, ora 16.00. Data desfășurării ședinței de deschidere a ofertelor:
07.06.2021, ora 10.00. Documentația de atribuire o gasiți accesând site-ul www.muzeulmoo.
ro.
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 Gepiu, comuna Gepiu,
Str.Principală, nr.80, județul Bihor, telefon/fax
0259/479.318, e-mail: primaria.gepiu@yahoo.
com, cod fiscal 16132288. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: Imobil, construcție
cu destinație cabinet medical dentar/stomato-

logic, în suprafață de 35,58mp și teren aferent
suprafața de 35,58 mp, situat în comuna Gepiu,
nr.79, județul Bihor, înscris în CF nr.50973
Gepiu sub nr. cadastral 50973 și aflat în proprietatea publică a Comunei Gepiu, conform
H.C.L. nr. 21/22.04.2021 și temeiului legal:
O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art.332-333. 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, de la sediul instituției, Compartimentul Secretar general sau pe
email. 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 Secretar general din cadrul
Primăriei Comunei Gepiu, comuna Gepiu,
strada Principală, nr.80, județul Bihor.
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: Gratis. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 25.05.2021, ora 14.00.
4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită
de depunere a ofertelor: 03.06.2021, ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Gepiu, comuna Gepiu,
Compartiment Secretar general, strada Principală, nr.80, județul Bihor. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
se depun în 2 (două) exemplare, 1 (un) exemplar original și 1 (un) exemplar copie, în două
plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 03.06.2021,
ora 12.00, Primăria Comunei Gepiu, comuna
Gepiu, strada Principală, nr.80, județul Bihor.
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 Bihor, Oradea,
Strada Parcul Traian, nr.10, județul Bihor,
telefon 0259/414.896, 0359/432.753, fax
0359/432.750, e-mail: tr-bihor-reg @just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării:
12.05.2021.
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, persoana de contact:
Comuna Poiana Stampei, comuna Poiana
Stampei, str.Principală, nr. 228, judeţul Suceava,
telefon 0230/575.177, fax 0230/575.177, email:
poiana_stampei@yahoo.com, cod fiscal 5021250.
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie vândut:
teren în suprafață de 534mp, aparținând domeniului privat al comunei Poiana Stampei, județul
Suceava, înscris în CF nr. 34160, nr.cadastral
34160, conform H.C.L.32/12.04.2021 și temeiului
legal: 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 persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: la
cerere, de la sediul Primăriei Comunei Poiana

Stampei. 3.2. Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din
documentația de atribuire: Compartimentul
Urbanism și Amenajare Tertorială din cadrul
Primăriei Comunei Poiana Stampei, nr. 228,
județul Suceava. 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: 150Lei, se achită
numerar la casieria Primăriei Comunei Poiana
Stampei. 3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 25.05.2021, ora 12.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 04.06.2021, ora 15.00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Poiana Stampei, comuna Poiana Stampei,
nr.228, județul Suceava. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar.
5.Data și locul la care se va desfașura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 09.06.2021, ora
10.00, la sediul Primăriei Comunei Poiana
Stampei, str. Principală, nr. 228, judeţul Suceava.
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 Suceava, Suceava,
strada Ștefan cel Mare, nr. 62, județul Suceava,
telefon 0230/214.948, fax 0230/252.800, e-mail:
trsv-registratura@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 12.05.2021.

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.

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

l Pierdut doua certificate constatatoare cu
acelasi nr.28811/02.06.2010 pt SC Agrodin Prest
SRL. Declar nule.

PIERDERI

l Pierdut Certificat de Înregistrare la Oficiul
Registrului Comerțului Neamț pentru firma
Cipotimar Prod SRL Piatra Neamț, CUI
18162374, J27/1594/2005, împreună cu Certificatele Constatatoare ale firmei pentru sediu și
punct de lucru din 2005 și nr. 54920/10.12.2009.
Se declară nule.
l Pierdut Atestat Profesional Manager Transport emis de ARR Vâlcea, pe numele Pleșanu
Elena. Se declară nul.
l Dănulețiu Ileana Întreprindere Individuală,
CUI:27253196, pierdut certificat atestare fiscală în
scop de TVA, nr. 11924/15.03.2012. Îl declar nul.
l Nemes D Marta PFA, CUI: 39272990,
F6/312/2018, pierdut Certificat de înregistrare.
Îl declar nul.
l Societatea Gerom International Prodimex
SRL,cu sediul in Bucuresti, sect.3, Sos.Mihai
Bravu, nr. 531-533, CUI 4695288, nr.Reg. Com.
J40/22051/1993, anunta pierduta documentatie
tehnica-anexa la autorizatia de construire
nr.55M/23.10.1995. Se declara nula.
l SC TPC Concept SRL, cu sediul în București, sect 6, str.Drumul Sabareni, 24-26, având
nr: J/40/5633/2015 și CUI:RO27758121, declar
pierdut și nul Certificatul de Înregistrare
Fiscală având seria B, nr.3069203, eliberat la
data de 15.05.2015 de către ORC de pe lângă
Tribunalul București.

