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OFERTE SERVICIU
l Urgent! Am nevoie de 3 şoferi profesionişti în
Anglia. Informaţii la telefon: +447.983.661.031.
l SC Riela Comimpex SRL din Cluj Napoca,
B-dul Muncii, nr.18, angajează: -sudor: 4 pers,
-vopsitor: 3 pers; -șlefuitor: 4 pers; -muncitor
necalificat: 9 pers. Așteptăm CV-ul dvs la adresa
de e-mail: office@rielacomimpex.ro.
l SC.Robotvision.SRL, cu sediu social în
Sângeorz-Băi, str.Republicii, nr.59, jud.Bistrița-Năsăud, având punct de lucru în Cluj-Napoca, str.General Eremia Grigorescu, nr. 11,
dispune de două posturi vacante pentru postul
operator vânzări. Candidații trebuie să fie cunoscători de limba străină, spaniolă. Cei interesați
pot trimite curriculum vitae la adresa de
mail: marius.popbuia@robotvision.ro, după care
selecția se face la două zile de la publicarea
anunțului și veți fi contactat telefonic! Pentru
mai multe detalii ne puteți contacta și telefonic la
nr.0787.879.886.
l Academia Română - Filiala Iaşi, Institutul de
Informatică Teoretică, organizează, în data de 16
noiembrie 2020, ora 10:00, concurs pentru
ocuparea postului vacant de cercetător științific
gradul II, normă întreagă, în domeniul Informatică, specializarea Modele și Metode Formale.
Concursul se va desfăşura conform Legii
319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarul de concurs se depune în
termen de 30 de zile de la data publicării anunţului. Informaţii suplimentare se pot obţine de la
secretariatul institutului 0332/106505 şi/sau de la
Biroul Resurse Umane, Salarizare, tel.0332/101115.
l Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”,
Caracal, cu sediul în localitatea Caracal, str.
General Magheru, nr.13, județul Olt, organizează
concurs pentru ocuparea postului contractual
vacant de: 1 post Muncitor I M, studii medii.
Activitatea se va desfășura la Școala Gimnazială
,”Nicolae Titulescu” Caracal. Concursul se va
desfăsura astfel: Proba scrisă în data de:
04.11.2020, ora 9:00; Proba interviu în data de
04.11.2020, ora 11:00; Proba practică în data de
04.11.2020, ora 13:00. Pentru participarea la
concurs candidații trebuie să îndeplinească
condițiile specificate în HG 286/2011: studii
medii; vechime în muncă: minim 3 ani, calificări
(electrician, lăcătuș mecanic). Candidații vor
depune dosarele de participare la concurs până
la data de: 27.10.2020, ora 16:00, la secretariatul
Școlii Gimnaziale ”Nicolae Titulescu”, Caracal.
Documentele ce fac obiectul dosarului de
înscriere și bibliografia se vor afișa la avizierul
Școlii Gimnaziale ,,Nicolae Titulescu” Caracal.
Relaţii suplimentare la sediul: Școala Gimnazială
”Nicolae Titulescu” Caracal, persoana de
contact: Popescu Mariana, telefon: 0249.511.698.
l Rectorul Universităţii Tehnice “Gheorghe
Asachi” din Iași, Prof. univ. dr.ing. Dan
Caşcaval, confirmat de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării prin Ordinul M.E.C. nr. 3441 din
5.03.2020, în temeiul art.207(5) lit.b din Legea
Educației Naționale nr.1/2011 și a Regulamentului de selectare a decanilor pentru mandatul
2020-2024, aprobat prin Hotărârea Senatului
Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din
Iași nr. 162/29.05.2020, publicat pe site-ul
Universității, organizează concurs public pentru
selectarea decanului Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor din cadrul
Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din
Iași, pentru mandatul 2020-2024. Concursul se
desfăşoară după următorul calendar: Înscrierea
candidaţilor: 15, 16 și 19.10.2020; Avizarea
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candidaturilor în Consiliul Facultății de Design
Industrial și Managementul Afacerilor:
21.10.2020; Interviu în Comisia de concurs:
23.10.2020; Validarea decanului în Senatul
universitar: 29.10.2020. Dosarul pentru înscriere
la concurs va conţine următoarele documente:
-cerere tip (anexa 1) adresată Rectorului universității; -CV tip Europass, cu menţionarea activităţilor didactice şi manageriale îndeplinite
anterior; -planul managerial pentru perioada
2020-2024. În cazul candidaţilor care nu sunt
cadre didactice la Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor, unde urmează
să candideze pentru funcţia de decan, dosarul
mai cuprinde: -lista de lucrări publicate; -copii
legalizate ale actelor de studii universitare/ postuniversitare/ doctorale; -document care atestă
vechimea în funcţia didactică universitară.
Dosarele de concurs se depun la Registratura
Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din
Iaşi, Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron,
nr.67, între orele 8:00-15:00, direct sau prin intermediul serviciilor poștale ori de curierat, care
permit confirmarea primirii.
l Clubul Sportiv al Armatei „Steaua”, cu sediul
în Bulevardul Ghencea, nr. 35, sector 6, Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea pe
durată nedeterminată a 4 posturi vacante de
execuţie de personal civil contractual la compartimentul contracte şi vânzări din Centrul de
administrare stadion „Steaua”, astfel: 3 posturi
de referenţi de specialitate (absolvenţi de studii
superioare cu diplomă de licenţă, în domeniul
economie, administrarea afacerilor, comerţ,
juridic, administraţie publică, inginerie, management, financiar, turism, relaţii economice internaţionale), referent de specialitate gr.I- 2 posturi
(6 ani şi 6 luni vechime în muncă şi în specialitate); referent de specialitate debutant- 1 post, 1
post de referent IA (absolvenţi de studii medii cu
diplomă de bacalaureat, 6 ani şi 6 luni vechime
în muncă şi în specialitate). Desfăşurarea
concursului: 04.11.2020, ora 11:00- proba scrisă;
09.11.2020, ora 11:00- interviu. Data limită de
depunere a dosarelor: 27.10.2020, ora 16:00.
Probele se desfăşoară la sediul clubului, unde se
depun şi dosarele de concurs şi sunt afişate şi
detaliile organizatorice. Datele de contact ale
secretariatului: tel.021.413.60.07, int.143 sau 125.
l SC Analko Aluminium Industry SRL, având
CUI:RO12782806, cu sediul în Comuna Jilava,
Prel.Șoselei Giurgiului, Nr. 33A, județul Ilfov,
angajează: Sudor, cod COR 721208- 3 posturi.
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba
engleză, cunoștințe în domeniul metalurgiei.
Selecția are loc în data de 14.10.2020, ora 08:00,
la sediul societății.
l Grădinița cu Program Prelungit „Floarea-Soarelui”, cu sediul în oraș Reșița, str.Aleea Breazova, nr.5, județul Caraș-Severin, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale
vacante, de: -muncitor calificat -bucătărie -1 post
vacant, contractual, pe perioadă nedeterminată;
-îngrijitor copii -1 post vacant, contractual, pe
perioadă nedeterminată, conform
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 04.11.2020,
ora 10.00, la sediul instituției; -Proba interviu în
data de 04.11.2020, ora 12.00, la sediul instituției.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii: -studii
generale sau medii (ambele posturi); -pentru
postul de bucătar (diplomă calificare bucătar);
-vechime: minim 3 ani în muncă (ambele
posturi). Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
Grădiniței cu Program Prelungit „Floarea-Soa-

relui” Reșița. Relaţii suplimentare la sediul:
Grădiniței cu Program Prelungit „Floarea-Soarelui” Reșița, persoană de contact: Toma Nicoleta, telefon 0255/251.467, fax 0255/251.467,
E-mail: gradinitapp8@yahoo.com
l Complexul Muzeal Arad cu sediul în municipiul Arad, P-ţa G.Enescu, nr.1, judeţul Arad,
organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: -Referent de specialitate
GP III: 1 post, S, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 04.11.2020, ora 10.00; -Interviu în data
de 10.11.2020, ora 12.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii universitare de
licenţă absolvite, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe sociale,
ramura de ştiinţe -ştiinţe economice, ştiinţe
administrative; -vechime în specialitatea studiilor: minim 2 ani; -cunoaşterea unei limbi străine
de circulaţie internaţională: nivel mediu. 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 Complexului Muzeal Arad, P-ţa
G.Enescu, nr.1. Relaţii suplimentare la sediul
Complexului Muzeal Arad, P-ţa G.Enescu, nr.1,
persoană de contact: Corina-Antonela Ghilea,
telefon: 0257/281.847, luni-vineri, între orele
09:00-15:00.
l Complexul Muzeal Arad cu sediul în municipiul Arad, P-ţa G.Enescu, nr.1, judeţul Arad,
organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: -Gestionar custode TP
IA: 1 post, studii medii, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 04.11.2020, ora 09.00;
-Interviu în data de 10.11.2020, ora 09:00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: -studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în
muncă: minim 5 ani; -cunoaşterea unei limbi
străine de circulaţie internaţională, nivel mediu;
-constituie avantaj cunoaşterea limbii maghiare
scris şi citit. 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 Complexului
Muzeal Arad, P-ţa G.Enescu, nr.1. Relaţii suplimentare la sediul Complexului Muzeal Arad,
P-ţa G.Enescu, nr.1, persoană de contact: Corina-Antonela Ghilea, telefon: 0257/281.847,
luni-vineri, între orele 09:00-15:00.
l Complexul Muzeal Arad cu sediul în municipiul Arad, P-ţa G.Enescu, nr.1, judeţul Arad,
organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: -Referent de specialitate debutant: 1 post, S, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de 04.11.2020, ora
10.00; -Interviu în data de 10.11.2020, ora 12.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii universitare de licenţă absolvite, cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul
fundamental ştiinţe sociale, ramura de ştiinţe
-ştiinţe economice, ştiinţe administrative;
-vechime în muncă: minim 3 ani; -cunoştinte de
operare PC, nivel mediu; -cunoaşterea unei
limbi străine de circulaţie internaţională: nivel
mediu. 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 Complexului Muzeal
Arad, P-ţa G.Enescu, nr.1. Relaţii suplimentare
la sediul Complexului Muzeal Arad, P-ţa G.
Enescu, nr.1, persoană de contact: Corina-Antonela Ghilea, telefon: 0257/281.847, luni-vineri,
între orele 09.00-15.00.
l Complexul Muzeal Arad cu sediul în municipiul Arad, P-ţa G.Enescu, nr.1, judeţul Arad,
organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: -Referent de specialitate
GP II: 1 post, S, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 04.11.2020, ora 10.00; -Interviu în data
de 10.11.2020, ora 12:00. Pentru participarea la

concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii universitare de
licenţă absolvite, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe sociale,
ramura de ştiinţe -ştiinţe economice, ştiinţe
administrative; -vechime în specialitatea studiilor: minim 2 ani; -cunoştinţe de operare PC,
nivel mediu; -cunoaşterea unei limbi străine de
circulaţie internaţională: nivel mediu. 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 Complexului Muzeal Arad, P-ţa G.
Enescu nr. 1. Relaţii suplimentare la sediul
Complexului Muzeal Arad, P-ţa G.Enescu, nr.1,
persoană de contact: Corina-Antonela Ghilea,
telefon 0257/281.847, luni-vineri, între orele
09:00-15:00.
l Complexul Muzeal Arad cu sediul în muncipiul Arad, P-ţa G.Enescu, nr.1, judeţul Arad,
organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de: -Gestionar custode TP
IA: 1 post, studii medii, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 04.11.2020, ora 09:00;
-Interviu în data de 10.11.2020, ora 09:00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: -studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în
muncă: minim 5 ani; -cunoaşterea unei limbi
străine de circulaţie internaţională, nivel mediu.
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 Complexului Muzeal Arad, P-ţa
G.Enescu, nr.1. Relaţii suplimentare la sediul
Complexului Muzeal Arad, P-ţa G.Enescu, nr.1,
persoană de contact: Corina-Antonela Ghilea,
telefon 0257/281.847, luni-vineri, între orele
09:00-15:00.
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l Complexul Muzeal Arad cu sediul în municipiul Arad, P-ţa G. Enescu nr. 1, judeţul
Arad, organizeazã concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante de: -Muzeograf
GP IA: 1 post, S, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 04.11.2020, ora 09:00;
-Interviu în data de 10.11.2020, ora 11:00.
Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii universitare de licenţă absolvite, cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe sociale, ramura de
ştiinţe-ştiinţe juridice, specializarea drept;
ramura de ştiinţe-ştiinţe economice, specializarea contabilitate şi informatică de gestiune;
-constituie avantaj absolvirea de cursuri de
perfecţionare/specializare, în domeniul studiilor de specialitate şi în cel puţin unul dintre
domeniile care vizează evidenţa colecţiilor
muzeale, respectiv, procedura de implementare a standardelor de control intern managerial; -vechime în specialitatea studiilor: minim
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
Complexului Muzeal Arad, P-ţa G.Enescu,
nr.1. Relaţii suplimentare la sediul Complexului Muzeal Arad, P-ţa G.Enescu, nr.1,
persoană de contact: Corina-Antonela Ghilea,
telefon 0257/281.847, luni-vineri, între orele
09:00-15:00.
l Complexul Muzeal Arad cu sediul în municipiul Arad, P-ţa G.Enescu, nr.1, judeţul Arad,
organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: -Supraveghetor muzeu:
1 post, studii medii, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 04.11.2020, ora 09.00; -Interviu în data
de 10.11.2020, ora 09:00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -vechime în muncă:
minim 1 an; -cunoaşterea unei limbi străine de
circulaţie internaţională, nivel mediu. 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 Complexului Muzeal
Arad, P-ţa G.Enescu, nr.1. Relaţii suplimentare
la sediul Complexului Muzeal Arad, P-ţa G.
Enescu, nr. 1, persoană de contact: Corina-Antonela Ghilea, telefon 0257/281.847, luni-vineri,
între orele 09:00-15:00.
l Grădinița cu Program Prelungit ,,Semenic”,
cu sediul în oraș Reșița, str.Petru Maior, nr.26,
județul Caraș-Severin, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de: -îngrijitor copii 0,5 post vacant, contractual,
pe perioadă nedeterminată, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de 04.11.2020, ora
10:00, la sediul instituției; -Proba interviu în data
de 04.11.2020, ora 12:00, la sediul instituției.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii: -studii
generale sau medii; -vechime: minim 3 ani în
muncă. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, la sediul Grădiniței
cu Program Prelungit ,,Semenic” Reșița. Relaţii
suplimentare la sediul: Grădiniței cu Program
Prelungit ,,Semenic” Reșița, persoană de
contact: Cordoş Maria, telefon 0741/093.902,
0255/211.007, fax 0255/211.007, E-mail: gradinitapp7@yahoo.com.
l Palatul Copiilor, cu sediul în Botoşani, str.M.
Kogălniceanu, nr.31, judeţul Botoşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: Îngrijitor I -0,50 post, la
Filiala din Darabani (strada Lucian Valea, nr.5),
conform HG 286/2011. Concursul se va desfăşura astfel: -proba practică: 04.11.2020, ora
10:00; -interviul: 04.11.2020, ora 13:00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: 1.nivel studii
gimnaziale; 2.experienţă într-un post similar 3
ani; 3.cunoştinţe privind normele generale de
protecţie şi securitate în muncă; 4.abilităţi de

relaţionare, comunicare şi muncă în echipă.
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 Palatului Copiilor Botoşani. Relaţii suplimentare la sediul: Palatului
Copiilor Botoşani, persoană de contact: secretar
Zăhărescu Gianina, telefon: 0231/584.002,
0752/855.648, e-mail: paco_bt@yahoo.com.
l Școala Gimnazială Merișani cu sediul în
comuna Merișani, sat Merișani, str.Principală,
nr.1, judeţul Argeș, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de: Îngrijitor școală, conform H.G. nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 04.11.2020, ora 10:00; -Proba practică în
data de 05.11.2020, ora 11:00; -Proba interviu în
data de 05.11.2020, ora 12:00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: 12 clase;
-vechime: minim 1 an; -curs igienă; -permis de
conducere categoria B. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la
sediul Unității Școlare din comuna Merișani.
Relaţii suplimentare la sediul: Școala Gimnazială Merișani, persoană de contact: Ionescu
Adriana Elena, telefon 0762/246.260, fax
0248/763.208, E-mail: scoala.merisani@yahoo.
com.
l Școala Gimnazială Săsciori, cu sediul în str.
Principală, nr.380, com.Săsciori, jud.Alba, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale tempoare vacante de: Îngrijitor (1
normă -perioadă determinată), la Şcoala
Gimnaziala Săsciori -GPN Săsciori. Condiţiile
de participare: localnic, studii generale, vechime
în muncă 1 an. Concursul se va desfăşura în
data de 28.10.2020 astfel: Interviul: 28.10.2020,
ora 11:00; Proba practică: 28.10.2020, ora 12:00.
Candidaţii vor depune dosarele până în data de
20.10.2020, la sediul instituţiei. Conditiile generale de participare sunt cele prevazute de art.3
din Anexa 1, la HG nr.286/2011, respectiv HG
1027/11.11.2014. Informaţii suplimentare se
găsesc la sediul unitătii, Școlii Gimnaziale
Săsciori, str.Principală, nr.380, telefon/fax
0258/741.213 şi pe site-ul şcolii: scsasciori.wix.
com.
l Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza”
Ciumbrud, cu sediul în oraș Ciumbrud, strada
Vasile Lucaciu, nr.42, judeţul Alba, organizează
concurs pentru ocuparea pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: -Numele funcţiei
-Îngrijitor; -Număr posturi - 1 normă, conform
Hotărârii de Guvern nr. 286/23.03.2011; -Durata
-Nedeterminată. Concursul se va desfăşura
astfel: -Depunerea dosarelor -13.10.202026.10.2020 până la ora 12:00; -Proba scrisă
-5.11.2020, ora 10:00; -Proba practică
-09.11.2020, ora 10:00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: Condiţiile generale
conform articolului 3 din HG nr.286/2011 cu
modificările ulterioare: -Studii: medii; -Vechime
-nu este cazul. Relații suplimentare se pot obține
la sediul Liceului Tehnologic Agricol „Alexandru
Borza” Ciumbrud, str.Vasile Lucaciu, nr. 42,
persoană de contact Kovacs Camelia,
tel.0258/866.002, e-mail: lta.ciumbrud@isjalba.ro
l Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza”
Ciumbrud, cu sediul în oraș Ciumbrud, strada
Vasile Lucaciu nr.42, judeţul Alba, organizează
concurs pentru ocuparea pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: -Numele funcţiei
-Pedagog şcolar; -Număr posturi -0,5 normă,
conform Hotărârii de Guvern nr.286/23.03.2011;
-Durată - Nedeterminată. Concursul se va
desfăşura astfel: -Depunerea dosarelor
-13.10.2020-26.10.2020 până la ora 12:00; -Proba
scrisă -5.11.2020, ora 10:00; -Interviu
-09.11.2020, ora 10:00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: Condiţiile generale
conform articolului 3 din H.G.nr.286/2011 cu
modificările ulterioare: -Studii: Diplomă de
bacalaureat; -Vechime -nu este cazul. Relații
suplimentare se pot obține la sediul Liceului
Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Cium-
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brud, str.Vasile Lucaciu, nr.42, persoană de
contact Kovacs Camelia, tel.0258/866.002,
e-mail: lta.ciumbrud@isjalba.ro
l Primăria Comuna Peștera, cu sediul în
comuna Peștera, str.Izvorului, nr.25A, județul
Constanța, organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale vacante, de șofer
microbuz școlar, conform H.G.nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 04.11.2020, ora 10.00; -Proba interviu în
data de 06.11.2020, ora 10:00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii generale/
medii; -vechime minim 2 ani; -permis de conducere categoria D, vechime minim 2 ani; -atestat
profesionist transport persoane; -fără cazier
judiciar. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
instituției. Relaţii suplimentare la sediul:
Primăria Peștera, persoană de contact: Capriceru Mirela, telefon 0241/856.800/0786.277.807,
E-mail: primariapestera@yahoo.com
l Școala Gimnazială Sanda Movilă, cu sediul în
comuna Albota, sat Albota, str.Principală,
nr.396, judeţul Arges, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de: 0,5 post îngrijitor, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de 04.11.2020, ora
10:00; -Proba practică în data de 05.11.2020, ora
11:00; -Proba interviu în data de 05.11.2020, ora
12:00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: medii/generale; -vechime: minim 1 an;
-Capacitate deplină de exercițiu; -Sănătate
corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale
eliberate de medicul de familie. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Unității Școlare din
comuna Albota. Relaţii suplimentare la sediul:
Școala Gimnazială Sanda Movilă, persoană de
contact: Călin Adela, telefon 0741.064.406,
E-mail: scoala_albota@yahoo.com.

CITAȚII
l Succesibilii lui Chioveanu Petre cu domiciliul
necunoscut, sunt citati pe data de 27.10.2020,
orele 8:00, la sediul biroului: Societatea Profesionala Notariala Ivan Stefan si Ivan Constantin cu
sediul in Ploiesti, Strada Stefan cel Mare nr. 1,
judetul Prahova, tel.: 0244/526312; faxvin :
0244/515897, e-mail: office@notariativan.ro, in
cauza succesorala privind pe defuncta Chioveanu Gherghina, fost cu ultimul domiciliu in
comuna Iordacheanu, sat Valea Cucului, nr. 65,
decedata la data de 08.04.1975. Neprezentarea
atrage inlaturarea de la succesiune.
l Moroşan Dănuţ din Durneşti -Suceava este
chemat la Judecătoria Dorohoi în Dosarul
1354/222/2020 la data de 19.10.2020, în proces
cu Moroşan Andreea Dumitriţa, având ca obiect
divorţ.
l Numita Dianu (fostă Bona) Andreea Denisia, cu ultimul domiciliu cunoscut în sat
Tansa, comuna Tansa, județul Iași, este chemată
la Judecătoria Iași, strada Anastasie Panu
număr 25, sala 4, complet C 01 M, la data de
03.11.2020, ora 09:40, în calitate de pârâtă, în
contradictoriu cu reclamantul Dianu RemusViorel, în dosarul număr 21531/245/2020, având
ca obiect ordonanță președințială exercitare
autoritate părintească, stabilire domiciliu minor,
suplinire acord parental.
l Admite cererea formulată de către petenta
Direcția Locală de Evidență a Persoanelor
Iași-Serviciul de Stare Civilă, cu sediul în Iași,
str. Vasile Alecsandri nr. 8, județul Iași, în contradictoriu cu pârâții Stroncea Dumitru , domiciliat
în Iași, str. Mușatini nr. 35, bl. R3, sc. A, parter,
ap. 1, județul Iași și Stroncea Raisa, cu ultimul
domiciliu cunoscut în București, Str. Gheorghe
Doja nr. 67, Sector 3. Anulează actul de căsătorie
nr. 487 T din data de 16.04.2018 privind pe

numiții Stroncea Dumitru și Guzun Raisa,
căsătorie încheiată la data de 23.07.2015 în
Chișinău, Republica Moldova, transcrisă în
registrele de căsătorie ale municipiului Iași la nr.
487 T din 16.04.2018, exemplatul I și II precum
și certificatul de căsătorie seia CY nr. 304872
eliberat la data de 23.04.2018. Cu drept de apel
în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea
de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Iași.
Pronunțată azi, 28.07.2020, prin punerea soluției
la dispoziția părților prin mijlocirea grefei
instanței, în condițiile art. 396 al. 2 din Cod
procedură civilă.
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, 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 România. Judecătoria Timişoara, P-ța Țepes
Vodă, nr.2, Timişoara, Secţia I Civilă, Camera:
Sala 327. Destinatar: Leichmann Adalbert,
Timişoara, str.Munteniei, nr.29, judeţul Timiş.
Dosarul Nr. 12501/325/2020. Materia: Civil.
Stadiul procesual al dosarului: Fond. Obiectul
dosarului: declararea judecătorească a morţii.
Citaţie. Emisă la 05 Octombrie 2020. Stimată
doamnă/Stimate domn, sunteţi chemat în
această instanţă, camera Sala 327, Complet
c5c, în data de 18 Noiembrie 2020, ora 09:00, în
calitate de pârât, în proces cu Stegaru Claudia-Gabriela în calitate de reclamant. În caz de
neprezentare a părţilor, se va putea trimite un
înscris, judecata urmând a se face în lipsă. Prin
înmânarea citaţiei, sub semnătură de primire,
personal ori prin reprezentant legal sau
convenţional ori prin funcţionarul sau
persoana însărcinată cu primirea corespondenţei pentru un termen de judecată, cel citat
este prezumat că are în cunoştinţă şi termenele
de judecată ulterioare aceluia pentru care
citaţia i-a fost înmânată. Preşedinte Judecătoria Timişoara. Grefier.
l Lichidatorul judiciar desemnat de Tribunalul
Timiș pentru SC Company Mat Haus SRL
Ti m i ș o a r a , p r i n Î n c h e i e r e a C i v i l ă
nr.741/17.09.2020 din dosarul nr.3287/30/2020.
solicită administratorului social al debitoarei să
depună toate documentele prevăzute de 67 alin.
(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă la dosarul
menţionat. De asemenea, solicită creditorilor să
depună la Registratura Tribunalului Timiş, în
dosarul nr.3287/30/2020, situaţia creanţelor
reclamate în conformitate cu Legea 85/2014.
Pentru întocmirea Tabelului preliminar al creanţelor, se vor anexa copii ale actelor doveditoare.

SOMAȚII
l Numita Nicolicea Sofia solicită constatarea
dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului în suprafață reală de
2072mp, reprezentând parte a parcelei evidențiate în C.F.30486 Lăpușnicel (C.F.vechi 1836
Pirvova), nr.top.86/2 Pirvova. Toți cei interesați
pot face opoziție la Judecătoria Oravița, dosar
nr.2491/273/2019, în termen de 1 lună de la
publicarea prezentei.
l Se aduce la cunostinta ca pe rolul Judecatoriei
Arad se afla dosarul nr. 10069/55/2020, cu
termen de judecata la data de 18 noiembrie
2020, avand ca obiect cererea petentei Comunei
Siria, cu sediul in Siria, str. Regiment 85, Infanterie, nr. 184, jud. Arad, pentru: constatarea
dobandirii de catre petenta a dreptului de
proprietate prin uzurpaciune asupra cotei de
2520/12776 din imobilul situat in Siria, FN,
inscris in CF nr. 314859 Siria, nr. cadastral
314859, compus din teren in suprafata de 6388
mp., proprietatea tabulara a numitei Zimerman
Ecaterina, nascuta Wekerle, decedata la
27.07.1984. Persoanele interesate pot face
opozitie la numarul de dosar indicat mai sus in
termen de o luna de la data publicarii prezentei
somatii.

l Avand in vedere ca prin actiunea civila ce face
obiectul dosarului nr. 3650/55/2020 al Judecatoriei Arad, petentul Iancsik Stefan, cu domiciliul
in Nadlac, str. Independentei, nr. 53, Jud. Arad
solicita dobandirea prin uzurpaciune a dreptului
de proprietate asupra cotelor-parti de proprietate de 68/534 si 68/534 din imobilul teren in
suprafata de 534 mp, situat in Nadlac, str. Independentei, nr. 53, inscris in CF nr. 304943
Nadlac, cote-parti de proprietate asupra carora
sunt mentionati in cartea funciara ca proprietari
Drahokupil Venczel si sotia Drahokupil
Erzsebet, nascura Magyar, cei interesati sunt
invitati sa faca opozitie fata de aceasta actiune
in termen de 1 luna de la afisarea prezentei, in
caz contrar urmand a se trece la judecarea
cauzei.

DIVERSE
l Cristian Haja, beneficiar al proiectului PUZ
-Construire Locuință Individuală-S+P+2E+E3Retras, municipiul București, str. Elena Clucereasa, nr. 44-48, nr.cad.272426, Sector 1, anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de
obținere a avizului de mediu pentru planul/
programul menționat și declanșarea etapei de
încadrare. Informațiile privind proiectul pot fi
consultate la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului București, din Aleea Lacul Morii, nr.1,
sector 6, de luni până joi, între orele 9:00-13:00.
Observații/comentarii și sugestii se primesc în
scris la sediul A.P.M.București (tel.021.430.66.77)
în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.
l AL Jasem Reiham anunță publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de
către APM Constanța, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului: Nu este
necesară efectuarea evaluării impactului asupra
mediului pentru proiectul: “Modificare Proiect
În Curs De Execuție Autorizat Cu Ac
206/31.03.2020” Construire Imobil Locuințe
P+4e+Eth (Casa Scării Și Casa Liftului)+Terasă
Circulabilă Cu Spațiu Comercial La Parter Și
Împrejmuire Teren” Prin Supraetajare Cu Un
Nivel În Limita A 20% Din Suprafața Desfășurată Conform Legii 50/1991”, amplasat în
județul Constanța, orașul Năvodari, zona
Mamaia Nord, Trup 2(DL), str.Promenada, FN,
LOT 3/1/1/2/2. Proiectul deciziei de încadrare și
motivele care o fundamentează pot fi consultate
la sediul APM Constanța, din municipiul
Constanța, str. Unirii, nr. 23, județul Constanța,
în zilele de luni până vineri, între orele 09:0013:00, precum și la următoarea adresă de
internet: http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10
zile de la data publicării anunțului pe pagina de
internet a APM Constanța.
l Unitatea administrativ-teritorială Seaca de
Pădure, din județul Dolj, anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectorul cadastral nr.09, începând cu data de
19.10.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăriei Comunei Seaca de Pădure, conform
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a
publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare. Cererile
de rectificare ale documentelor tehnice vor putea
fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției
Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
l Bricostore Romania SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere/
reînnoire a autorizației de mediu pentru activitățile desfasurate în cadrul obiectivului „Magazin
Brico Depot Brașov”, situat în municipiul
Brașov, Calea București, nr. 109, județul Brașov.
Observațiile publicului se primesc zilnic în scris
la sediul APM Brașov, Str. Politehnicii, nr. 3, pe
toată perioada derulării procedurii.
l SC Vel Pitar SA, cu sediul social în Oraş
Râmnicu Vâlcea, str.Timiş, nr.22, parter, biroul 1,
judeţ Vâlcea, cod fiscal RO 21229091, nr. de
înmatriculare la Registrul comerȚului
J38/221/2007, anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obţinere a Avizului de
Gospodărire a Apelor din partea Apele Române
pentru amplasamentul localizat oraş Chitila, str.
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Rudeni, nr. 94, judeţ Ilfov. Această investiție
„Realizare puţ forat de mare adâncime”, reprezintă suplimentarea alimentării cu apă tehnologică pentru obiectivul existent în oraş Chitila,
str. Rudeni, nr. 94, judeţ Ilfov. Această solicitare
de aviz este conformă cu prevederile Legii
apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele care doresc să obţină
informaţii suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodărire a apelor pot contacta
solicitantul de aviz la adresa menționată, începând cu data de 06.10.2020.
l Institutul Clinic Fundeni, cu sediul în Municipiul București, Șoseaua Fundeni nr. 258, sector
2, având cod fiscal nr.4204003, anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării de obținere
a autorizației de mediu pentru activitățile: cod
CAEN 8610 -Activități de asistență spitalicească, cod CAEN 8622 -Activități de asistență
medicală specializată, cod CAEN 8690 -Alte
activități referitoare la sănătatea umană. Informațiile privind potențialul impact asupra
mediului al activității pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului București
din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr.1, între orele
9:00-12:00, de luni până vineri. Observațiile
publicului se primesc zilnic, la sediul APM
-București, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.
l Primaria Comunei Iratos Anunta Intentia De
Elaborare A Plan Urbanistic Zonal „Zona
Anexe Pentru Masini, Utilaje Si Unelte Agricole
Si Locuinta Serviciu” De Catre Both Iosif Si
Both Nicoleta Carmen proprietari ai terenului
extravilan CF 303907 Iratosu in suprafata de
14.400mp, jud. Arad, comuna Iratosu la intersectia drumurilor judetene DJ709C cu DJ709J,
langa satul Variasu Mic. Argumentare: Se
intentioneaza construirea unor anexe pentru
masini utilaje si unelte agricole folosite in
exploatatiile agricole ale investitorilor si a unei
locuinte de serviciu. Publicul Este Invitat Sa
Transmita Observatii Si Propuneri privind
intentia de elaborare a PUZ, la sediul Primariei
Comunei Iratosu, Serviciul Urbanism, in perioada 12.10.2020 - 22.10.2020 (zilele lucrătoare)
între orele 8:00-11:00. Persoana responsabila cu
informarea si consultarea publicului: Serviciul
Urbanism din cadrul Primariei Comunei
Iratosu str. Principala nr. 1, tel. 0733.987.831,
e-mail: vioricacismas@primariairatosu.ro.
Observatiile sunt necesare în vederea stabilirii
cerintelor de elaborare a avizului de oportunitate. Raspunsul la observatiile transmise va fi
publicat la sediul Primariei Comunei Iratosu Serviciul Urbanism si afisat la sediul propriu in
maxim 10 zile calendaristice de la încheierea
perioadei de consultare a publicului. Etapele
preconizate pentru consultarea publicului până
la aprobarea planului: - etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare; elaborarea propunerii finale, care include toate
observaţiile avizatorilor şi care se supune
procedurii de transparenţă decizională.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL
reprezentata prin asociat coordonator Liscan
Aurel, in calitate de lichidator judiciar al
Confort Project SRL desemnat prin hotararea
nr. 3872 din data de 05.10.2020, pronuntata de
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in
dosar nr. 2180/3/2020, notificã deschiderea falimentului prin procedura simplificata prevazuta
de Legea nr.85/2014 împotriva Confort Project
SRL, cu sediul in Bucureşti, Sectorul 3, Str. Baba
Novac, Nr. 16, Bloc 23, Scara 2, Etaj P, Ap. 47,
CUI 9100500, nr. de ordine in registrul comertului J40/13120/2011. Persoanele fizice si juridice care inregistreaza un drept de creanta
nascut dupa data deschiderii procedurii insolventei impotriva Confort Project SRL vor
formula declaratie de creanta care va fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia a
VII-a Civila, cu referire la dosarul nr.
2180/3/2020, in urmatoarele conditii: a)
termenul limita pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor in tabelul suplimentar al
creantelor 04.11.2020; b) termenul limita pentru
verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si
comunicarea tabelului suplimentar al creantelor
24.11.2020; c) termenul pentru depunerea

contestatiilor la tabelul suplimentar va fi de 7
zile de la publicarea in BPI a tabelului suplimentar; d) termen pentru intocmirea si afisarea
tabelului definitiv consolidat 17.12.2020.

ADUNĂRI GENERALE
l Subscrisa SC Timisul SA, cu sediul în Lugoj,
Str.Țesătorilor, Nr.17, Jud.Timiș, prin administrator unic Condratiuc Mihai, în baza prevederilor legii 31/1990, republicată, convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Timișul SA pentru data de 14.11.2020,
ora 10:00, la sediul societății din Str. Țesătorilor,
Nr. 17, Lugoj, Jud.Timiș, având următoarea
ordine de zi: 1.Aprobarea propunerii de dizolvare, lichidare și radiere a societății Timișul SA,
2.Diverse. Acționarii împuterniciți pot depune
cu 48 de ore înainte mandatele de reprezentare.
În caz de neîntrunire a cvorumului necesar,
Adunarea generală extraordinară se reconvoacă
pe data 16.11.2020, ora 17:00, în același loc și cu
aceeași ordine de zi.
l Convocare: Niculai Bezerghianu, în calitate
de Administrator unic al Robinson Turism
S.A., societate pe acţiuni, cu sediul social în
Bucureşti, sectorul 1, Calea Floreasca, nr.175,
etaj 7, camera C9, înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr. J40/805/2010, CUI
1127941, în temeiul dispoziţiilor art.117 din
Legea nr. 31/1990 republicată, completată şi
modificată, convoacă în ziua de 16.11.2020 ora
10:00, la adresa din Bucureşti, sectorul 1, Calea
Floreasca, nr.175, etaj 7, sala de şedinţe,
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru toţi acţionarii Robinson Turism
S.A. înscrişi în registrul acţionarilor la sfârşitul
zilei de 02.11.2020 (data de referinţă), cu
ordinea de zi mai jos menţionată: Ordinea de zi
a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor: 1.Aprobarea schimbării sediului social al
Robinson Turism S.A. din Bucureşti, sectorul 1,
Calea Floreasca, nr.175, etaj 7, camera C9, în
București, Sectorul 5, Bulevardul Națiunile
Unite, nr.4, Ansamblul Gemenii Sitraco, bloc
107A, Birou nr.A3, etaj 3. 2. Aprobarea modificării Art.3 alin.1 din Actul constitutiv al
Robinson Turism S.A. care va avea următorul
conținut: “Art.3 Sediul societăţii. Sediul societăţii este în Bucureşti, Sectorul 5, Bulevardul
Națiunile Unite, nr.4, Ansamblul Gemenii
Sitraco, bloc 107A, Birou nr.A3, etaj 3.” 3.
Împuternicirea Administratorului unic al
Societăţii, dl. Niculai Bezerghianu, să aducă la
îndeplinire hotărârea A.G.E.A., să semneze
actul constitutiv actualizat al Societății și
contractul pentru sediul social, precum şi să
îndeplineasca toate formalităţile necesare
pentru efectuarea înregistrărilor privind hotărârea A.G.E.A. în Registrul Comerţului şi
publicarea acesteia în Monitorul Oficial al
României, putând sub-delega aceste competenţe către terţe persoane. *** Materialele vor
putea fi consultate de către acționari la sediul
societății, conform legii. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală a acționarilor,
personal sau prin reprezentant (împuternicit),
în baza unei împuterniciri acordate pentru
respectiva adunare; acționarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice
pot fi reprezentați/ reprezentate prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot da altor
persoane împuternicire pentru respectiva
adunare generală. Procurile speciale se vor
prezenta în original la sediul societății, cu cel
puțin 48 de ore înainte de data stabilită pentru
desfășurarea adunării sub sancțiunea pierderii
exercițiului dreptului de vot în acea adunare.
Acționarii care dețin, individual sau împreună,
cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de
a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea
de zi a Adunării Generale Extraordinare; cererile vor fi transmise în scris Societății în termen
de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Dacă nu se vor îndeplini condițiile necesare pentru validitatea deliberărilor Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor la
prima convocare, se convoacă o a doua ședință
a acesteia în data de 17.11.2020 cu menținerea
locului, a orei, a ordinii de zi și a datei de referință. Administrator unic, Niculai Bezerghianu.

l Convocator. Consiliul de Administraţie al
FIN-ECO S.A., cu sediul în Braşov, str.Vlad
Ţepeş, nr.13, înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub
nr.J08/43/2002, luând în considerare accesarea
unei facilități de credit în cadrul Programului de
susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii -IMM
Invest România, convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor pentru data de
16.11.2020, ora 09:00, la sediul societăţii, cu
următoarea ordine de zi: 1.Contractarea de la
Banca Transilvania S.A.(„Banca”) a unui credit
de investiții în sumă de 10.000.000Lei (zece
milioane lei), pe o perioadă inițială de 72 luni,
pentru extinderea Depozitului Ecologic Zonal
Brașov (etapa II.2 de dezvoltare -celula IV), în
condițiile de creditare negociate cu Banca și cu
respectarea condiţiilor Programului de susţinere
a întreprinderilor mici şi mijlocii -IMM Invest
România; 2.Aprobarea constituirii garanțiilor de
către societate, (conform negocierilor cu Banca
și cu respectarea condiţiilor programului
accesat), în favoarea Băncii Transilvania şi a
Statului Român, prin Ministerul Finanţelor
Publice, (proporţional cu procentul de garantare
80%), în calitate de cocreditori. Creditul menționat va fi garantat cu: a)Ipoteca mobiliară
asupra încasărilor și soldului tuturor conturilor
și subconturilor Societăţii deschise la BT; b)
Garanție de Stat: în proporție de 80% din
valoarea facilității; c)Ipoteca legală imobiliară
instituită proporțional cu procentul de garantare în favoarea Statului român și a Băncii
Transilvania S.A., asupra activelor, constând în
teren liber, în suprafață totală de 165.596mp,
compus din 11 parcele (10 parcele adiacente și 1
parcelă aflată la cca.18m distanță, pe același
aliniament), situate în intravilanul municipiului
Săcele, județul Brașov, proprietatea FIN ECO
SA, înscrise în CF astfel: CF100087 Săcele
16.916mp, CF 100047 Săcele 8.098mp,
CF100060 Săcele 28.286mp, CF100042 Săcele
12.595mp, CF 101403 Săcele 10.250mp, CF
100054 Săcele 16.643mp, CF 100072 Săcele
4.050mp, CF 100065 Săcele 2.475mp, CF
100045 Săcele 16.433mp, CF 114977 Săcele
7.750mp, CF 114951 Săcele 42.100mp, precum
și cu următoarele garanții colaterale prin: d)
cesiunea poliței de asigurare/poliţelor de asigurare (în favoarea BT şi a Statului român),
încheiate în vederea asigurării bunurilor ce fac
obiectul garanțiilor aferente contractului de
credit ce se va încheia/încheiat cu Banca Transilvania S.A.; e)contract de fidejusiune din partea
doamnei Marcela Predescu în calitate de administrator; 3.Acordarea mandatului pentru
negocierea și semnarea tuturor actelor necesare
în scopul îndeplinirii deciziilor adoptate prin
Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.
Împuternicirea doamnei Predescu Marcela, în
calitate de administrator -având puteri depline
și nelimitate -să reprezinte societatea în relația
cu Banca şi cu orice alte terțe instituții/persoane
implicate, fiind autorizată să îndeplinească orice
formalități necesare, să negocieze și să semneze
orice documente necesare, semnătura sa fiind pe
deplin opozabilă Băncii și societății. În vederea
aducerii la îndeplinire a prezentului mandat,
aceasta va putea negocia și semna în numele
Societății, inclusiv, dar nelimitativ: -contractul
de credit cu BANCA TRANSILVANIA S.A.și
orice act adițional la acesta prin care se modifică
raportul juridic de creditare (inclusiv se majorează/diminuează suma creditului, se modifică
durata creditului/structura garanțiilor/costurile
financiare); -contractul de garantare încheiat cu
FNGCIMM şi Banca Transilvania; -oricare și
toate contractele de ipotecă (mobiliară și imobiliară), având ca obiect bunurile mobile și imobile
aflate în proprietatea Societății (inclusiv, dar
fără a se limita la conturi, imobile, creanțe,
stocuri, echipamente) și actele adiționale ce se
vor încheia la acestea; -bilete la ordin emise de
Societate; -orice documente, declarații, cereri
(inclusiv cereri de tragere/rambursare anticipată
etc.), formulare etc.necesare. 4.Diverse. În cazul
în care, la prima convocare, nu va fi întrunit
cvorumul, a doua convocare va avea loc în data
de 17.11.2020, ora 09:00, în acelaşi loc. Accesul
acţionarilor înscrişi în registrul acţionarilor la
data de referinţă 02.11.2020 în locul în care se
desfăşoară Adunarea Generală a acţionarilor
este permis prin simpla probă a identităţii aces-

tora, făcută, în cazul acţionarilor persoane
fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice
reprezentate, cu împuternicire dată persoanei
fizice care le reprezintă. Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală a acţionarilor se va
putea face şi prin alte persoane decât acţionarii,
cu excepţia administratorilor pe bază de procură
specială. Preşedintele Consiliului de Administraţie, Ec.Brătucu Gabriel.

LICITAȚII
l Societatea AS3 -Administrare Străzi S3
S.R.L., intenționează să încheie un contract de
achiziție publică pentru servicii de impermeabilizare a betonului și protejarea fier betonului din
structură, față de vaporii de clor și alți agenți
chimici, la clădirea C1 din cadrul proiectului
„Modernizare și Reabilitare Parc Pantelimon”. „Documentația de atribuire” se poate
solicita la adresa de email:achizitii@as3-strazi.
ro sau la adresa din Șoseaua Gării Cățelu, nr.
1M (Parc Pantelimon), Sector 3, București. Data
limită de depunere a ofertelor este 19.10.2020,
ora 10:00.
l Societatea AS3-Administrare Străzi S3
S.R.L., intenționează să încheie un contract de
achiziție publică pentru Lucrări de proiectare,
realizare, achiziție și montare de butaforii
pentru proiectul „Amenajare parc tematic în
Parcul Pantelimon. Atașat regasiți documentația de atribuire. Data limită de depunere a
ofertelor este 14.10.2020, ora 12:00.
l Primăria oraşului Mioveni, B-dul Dacia nr.1,
jud. Argeş, tel. 0348/450000, fax 0248/260500,
organizează licitaţie publică deschisă pentru
concesionarea imobilului ”Punct termic PT1”,
situat pe strada Livezilor din orașul Mioveni.
Data limită pentru primirea ofertelor:
12.11.2020, ora 12:00. Data desfăşurării licitaţiei
publice deschise: 12.11.2020, ora 14:00. Licitaţia
va avea loc la sediul Primăriei oraşului Mioveni,
Bd. Dacia, nr. 1, în sala de şedinţe a Consiliului
Local. Preţul de pornire a licitaţiei este de 1405
euro/mp/an. Concesionarea se face pentru o
perioadă de 49 ani. Documentaţia de atribuire şi
caietul de sarcini pot fi procurate de la Biroul
Patrimoniu începând cu data de: 12.10.2020.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
tel.0348/455113 - Biroul Patrimoniu, între orele
9:00 - 15:00.
l Licitaţie Publică: Debitorul SC Super Color
Impex Com SRL , cu sediul în Dr.Tr. Severin, str.
Crișan, nr. 14, jud. Mehedinti, CIF:5657819;
J25/154/1998, aflata în procedură de reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en
redressement, în dosar nr. 832/101/2017 prin
administrator judiciar Consultant Insolvență
SPRL reprezentata de Popescu Emil, cu sediul
în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuţului, nr.7A, jud.
Mehedinţi, scoate la vânzare bunul imobil: Proprietate imobiliara compusa din: Teren
Intravilan cu S = 213 mp, nr.cadastral 2289,
Spaţiu Comercial Sp+P, Scd = 90,48 mp, Su =
69,63 mp; hol, 2 birorui si pivnita in suprafata
de 29,32 mp, si Anexa Birou, Sc = 20,57 mp.,
Su= 15,37 mp, Nr. CF 56066, nr. CF vechi 5021,
situata in Dr.T.Severin, str.Crişan nr.14, Jud.
Mehedinţi la prețul de 100.000,00 euro– echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii, pret
neafectat de TVA. Creditor garantat conform
extras CF: Garanti Bank SA (achitat integral
prin planul de distribuire nr. 1/03.09.2018).
Titlul executoriu în baza căruia administratorul
judiciar procedează la vânzarea bunului imobil
descris anterior, o reprezinta sentinta nr. 6 din
data de 27.02.2020 pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul nr. 832/101/2017 aflat pe
rolul Tribunalului Mehedinti, privind confirmarea planului modificat. Licitaţia va avea loc
la biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi
la data de 19.10.2020 orele 14:00. Informăm toți
ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o
garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire
al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcini
in cuantum de 1000 lei exclusiv TVA. Contul de
insolvență al debitoarei SC Super Color Impex
Com SRL este deschis la Banca Romaneasca-
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RO11BRMA0999100083671032. Invităm pe toti
cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din
data de 19.10.2020 să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care
rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină in
suma de 1000 lei până la data de 16.10.2020
orele 17:00 la biroul lichidatorului judiciar sau
pe email. Somam pe toti cei care pretind vreun
drept asupra bunului imobil sa anunțe administratorul judiciar înainte de data stabilita pentru
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de
lege. Avand in vedere măsurile de prevenire a
răspândirii virusului Covid 19 (Coronavirus),
precum si a ordonantelor militare emise, administratorul judiciar recomanda ca participarea
la licitatie sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura in care se doreste participarea fizica se impune prezenta unui singur
participant care sa respecte masurile impune de
autoprotectie (masca, manusi, etc.) Relaţii la
sediul administratorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi,
telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau
email: office@consultant-insolventa.ro.;
l Anunt Licitatie Inchiriere Imobil Proprietate
Privata. 1.Informatii generale privind locatorul:Comuna Tia Mare, judetul Olt, Comuna Tia
Mare, str.Mihai Viteazul, nr.90, Judetul Olt, cod
fiscal:5139833, telefon/0249534391, e-mail
persoana de contact:mihai_dorcea@yahoo.com.
Invita ofertantii interesati sa participe la licitatia
publica pentru inchirierea unui imobil compus
din:cladire si teren in suprafata totala de
620mp, aflati in domeniul privat al Comunei Tia
Mare si identificat la pozitia Nr.27 a anexei la
HCL.nr.24/25 04 2018 privind inventarierea
domeniului privat al Comunei Tia Mare, in
scopul desfasurarii de activitati comerciale. 2.
Informatii generale privind obiectul inchirierii:Inchirierea unui imobil aflat in domeniul
privat al Comunei Tia Mare, Judetul Olt, situat
in intravilanul satului Doanca, in Cvartal nr.15,
parcela.747/1, compus din:cladire si teren in
suprafata de 620mp, in scopul desfasurarii de
activitati comerciale conform Hotararii Consiliului Local nr.41/15.09.2020 si in temeiul legal:
OUG.57/2019. 3.Informatii privind documentatia de atribuire:Se regasesc in caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin
care persoanele interesate pot intra in posesia
unui exemplar al documentatiei de atribuire:La
cerere, de la sediul institutiei, Compartimentul-Achizitii publice. 3.2. Denumirea si adresa
serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obtine un exemplar din
documentatia de atribuire:Se poate obtine de la
Compartimentul Achizitii publice din cadrul
Primariei comunei Tia Mare, Str.Mihai Viteazul,
nr.90. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru
obtinerea acestui exemplar, unde este cazul:pentru caietul de sarcini:50.lei; taxa de participare:50.lei; garantia de participare:100.lei. 3.4.
Data limita privind solicitarea clarificarilor:21.10.2020, ora 12:00. 4. Informatii privind
ofertele:4.1. Data limita de depunere a ofertelor:29.10.2020 ora 11:00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele:Primaria comunei Tia
Mare, judetul Olt, Compartimentul Achizitii
publice din cadrul Primariei comunei Tia Mare,
judetul Olt, Str.Mihai Viteazul, nr. 90. 4.3.
Numarul de exemplare in care trebuie depusa
fiecare oferta:Se depun intr-un singur exemplar,
in doua plicuri sigilate-unul exterior si unul
interior. 5. Data si locul la care se va desfasura
sedinta publica de deschidere a ofertelor:29.10.2020 ora 12:00, Primaria comunei
Tia Mare, judetul Olt, Str. Mihai Viteazul, nr. 90.
6. Denumirea, adresa, numarul de telefon,
telefax si/sau adresa de e-mail ale instantei
competente in solutionarea litigiilor aparute si
termenele pentru sesizarea instantei:Sectia de
Contencios Administrativ a Tribunalului Olt,
Judecatoria Corabia, str. C.A. Rosetti nr. 53,
tel.0249563991, fax.0249563995, e-mail:judecatoria-corabia@just.ro. 7. Data transmiterii
anuntului de licitatie catre institutiile abilitate,
in vederea publicarii:07.10.2020
l Doly Super Market S.R.L., societate in faliment, prin lichidator judiciar ANDREI IOAN
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr.
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30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, vinde la licitatie,
in bloc, urmatoarele bunuri: vopsea, adeziv,
fitinguri, tevi PVC, coturi, chit, suruburi, becuri,
aracet, grund, baterii sanitare, etc. Lista
completa a tuturor bunurilor si preturilor, poate
fi consultata in anexa de pe site-ul lichidatorului
judiciar www.andreiioan.ro. Conform hotararii
creditorilor, pretul de incepere al licitatiei va fi
diminuat cu 70 %. Inscrierea la licitatie se poate
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe relatii precum si achizitionarea
regulamentului de vanzare se pot obtine de la
sediul lichidatorului judiciar, din Ploiesti, Str.
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, la
numerele de telefon/fax: 0723.357.858/
0244.597.808, email: office@andreiioan.ro sau
pe site-ul www.andreiioan.ro. Licitatia se va
organiza in data de 15.10.2020, ora 14:30, iar in
cazul in care bunurile nu vor fi valorificate,
aceasta este reprogramata pentru data de
16.10.2020, 19.10.2020, 20.10.2020, 21.10.2020,
22.10.2020, 23.10.2020.
l Turnătoria Centrala Orion S.A., societate in
faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr.
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, scoate la
vanzare urmatoarele bunuri mobile: demolator
Bosch GSH27 - nr. inventar 20401, la pretul de
737 lei; demolator Milwankee - nr. inventar
20400, la pretul de 416,90 lei; bormasina
Makitta, la pretul de 110,00 lei; feromangan
afinare 165 kg, la pretul de 598,87 lei; feromangan standard (mangan 74-75%) 310 kg, la
pretul de 596,75 lei; ferosilicomangan 45 kg,
272,25 lei; instalatie Curatire Primara - nr.
inventar 20286, la pretul de 27.586,40 lei.
Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 48 de
ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe
relatii precum si achizitionarea regulamentului
de vanzare se pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30,
et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, la numerele de
telefon/fax: 0723.357.858/0244.597.808, email:
office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro. Licitatiile se vor organiza in data de
15.10.2020, ora 13:30, iar in cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este reprogramata pentru data de 16.10.2020, 19.10.2020,
20.10.2020, 21.10.2020, 22.10.2020, 23.10.2020.
l Anunţ de participare la licitația publică cu
ofertă în plic închis din data de 09.11.2020: 1.
Informaţii generale: Administrația Națională
”Apele Române” - Administraţia Bazinală de
Apă Olt, str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea,
judeţul Vâlcea, cod fiscal RO 23730128;
telefon:0250/ 739.881; fax:0250/738.255. 2.
Obiectul si durata închirierii : închiriere suprafață de teren situat în albie minoră pentru o
durată de 2 ani. 3. Condiţiile de participare :
sunt precizate la punctul 8 din caietul de sarcini.
La licitație poate participa orice persoană fizică
sau juridică de drept privat, română sau străină,
care depune o singură ofertă, cumpără caietul
de sarcini și constituie garanția de participare. 4.
Cuantumul garanţiei de participare: 10% din
valoarea minimă a chiriei anuale, constituită cu
ordin de plată în contul RO86 TREZ 6715 005X
XX00 3809, C.U.I. 18264803 sau prin scrisoare
de garanţie bancară în favoarea Administraţiei
Bazinale de Apă Olt Rm. Vâlcea. 5. Descrierea
succintă a bunului imobil ce urmează a fi închiriat: Închiriere suprafeţe de teren situate în
albiile minore ale râurilor din jud. Olt și jud.
Teleorman pentru înlăturarea materialului
aluvionar care a contribuit la colmatarea albiei
minore, în temeiului H.G. 781/2020 care modifică și completează H.G. 183/10.03.2020, poziția
nr.137^4, 137^5 și O.U.G. 57/03.07.2019 6.
Licitația va avea loc în data de 09.11.2020
pentru următoarele suprafețele de teren situate
în albiile minore: - 43.624 mp, teren albie minoră
a râului Olt situat în Loc. Islaz, jud. Teleorman
(C.F. nr.21177 - U.A.T. Islaz) - 191.064 mp, teren
albie minoră a râului Olt, jud. Teleorman Loc.
Islaz, jud. Teleorman (C.F. nr.20987 - U.A.T.
Islaz) - 66.988 mp, teren albie minoră a râului
Olt, Com. Giuvărăști, jud. Olt (C.F. nr.53916 U.A.T.Giuvărăști) - 98.663 mp, teren albie
minoră a râului Olt, Com. Giuvărăști, jud. Olt
(C.F. nr.53915 - U.A.T. Giuvărăști) 7. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă oferata:
oferta se depune într-un singur exemplar

original. 8. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 30.10.2020, ora 16:00. 9. Data, locul şi
ora limitã de primire a ofertelor: 09.11.2020
până la ora 10:00 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm.
Vâlcea, jud. Vâlcea. 10. Data şi locul deschiderii
acestora: 09.11.2020 începand cu ora 11:30 la
sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str.
Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 11.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
oferta: oferta se depune într-un singur exemplar
12. Modul de obţinere a caietului de sarcini : de
la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt,
Serviciul Cadastru Patrimoniu, contravaloarea
acestuia fiind de 1.081,88 lei./exemplar, se achită
la casieria instituției pe bază de factură și
chitanță sau cu ordin de plată în contul RO17
TREZ 6715 0220 1X01 0664, C.U.I. RO
23730128. Soluționarea litigiilor apărute în
legatură cu atribuirea, închirierea, executarea,
modificarea și încetarea contractului de închiriere a bunurilor proprietate publică, precum și
a celor privind acordarea de despăgubiri se
realizează potrivit prevederilor legislației
privind contenciosul administrativ. Prezentul
anunţ apare afişat şi pe site-ul www.rowater.ro/
daolt
l S.C Andibo SRL prin lichidator judiciar CII
Cismaru Elena vinde prin licitatie publica sau
negociere imobilul in suprafata construita de
182.64 mp situat in Comuna Isvoarele, jud.
Giurgiu, la pretul de 36.000 euro, pret redus cu
20%. Licitatiile vor avea loc in zilele 15, 16, 19,
21, 22 si 23 octombrie 2020, orele 14:00 la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor
nr. 47 jud. Prahova. Regulamentul de vanzare si
caietul de sarcini se pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar. Relatii suplimentare la tel.
0728.878298.
l S.C Andibo SRL prin lichidator judiciar CII
Cismaru Elena vinde prin licitatie publica sau
negociere directa stoc de produse din categoria
bunurilor destinate productiei de tamplarie
pvc la pretul de 23.066 lei plus TVA, pret redus
cu 10%. Licitatiile vor avea loc in zilele 16, 19, 21
si 23 octombrie 2020, orele 13:00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr.
47 jud. Prahova. Regulamentul de vanzare si
caietul de sarcini se pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar. Relatii suplimentare la tel.
0728.878298.
l Lichidator judiciar CII Cismaru Elena vinde
prin licitatie publica echipamente IT si birotica, proprietatea debitoarei S.C Geonet Systems
SRL, la pretul de 7.803 LEI plus TVA. Licitatia
va avea loc in zilele de 16, 19, 21 si 23 octombrie
2020, orele 11:00 la sediul lichidatorului judiciar
din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47 jud. Prahova.
Regulamentul de vanzare si caietul de sarcini se
pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar.
Relatii suplimentare la tel. 0728.878298.
l Lichidator judiciar CII Cismaru Elena vinde
prin licitatie publica Mercedes Benz - Atego
1828 proprietatea debitoarei S.C Stanimi Const
SRL, la pretul de 2.945 EURO plus TVA. Licitatia va avea loc in zilele de 15, 19, 20, 22 si 23
octombrie 2020, orele 12:00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47
jud. Prahova. Regulamentul de vanzare si
caietul de sarcini se pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar. Relatii suplimentare la tel.
0728.878298.
l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti SRL, prin
lichidator judiciar Just Insolv SPRL, anunta
vanzarea la licitatie publica a Complexului
Restaurant cu spatii de cazare Pensiune „Hanul
Gazarilor” situat in Ploiesti, str. M. Bravu, nr.
45, jud. Prahova, (zona Stadion Petrolul, la circa
600 m distanta de Palatul Administrativ, de
Tribunalul si Parchetul PH) inscris in CF nr.
123740 a Mun. Ploiesti, finalizat in 2003,
compus din teren in suprafata de 720 mp in
acte, respectiv 719 mp masurata si constructii:
C1 – Hotel + restaurant (Subsol – Crama, o
bucatarie, 3 vestiare cu wc-uri, magazie, camera
frigorifica si doua holuri, Parter: restaurant, bar,
receptie, bucatarie, terasa, etaj 1: 7 camere duble
si 1 single, fiecare cu gr. sanitar, debara, hol si
casa scarii, etaj 2: 7 camere duble si 1 single
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de atribuire: Biroul Juridic, Primăria Comunei
Prejmer, Str. Mare, nr. 565, județul Brașov. 3.3.
Costul și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: Prețul caietului de sarcini este de 30Lei
/exemplar, ce se achită la casierie, sau în contul
nr. RO65TREZ 13121360250XXXXX.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
26.10.2020, ora 16:00. 4. Informații privind
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
03.11.2020, ora 10:00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Registratura Primăriei
Comunei Prejmer, cu sediul în comuna Prejmer,
str.Mare, nr.565, județul Brașov. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă oferta: 2 exemplare (original și copie) într-un plic sigilat. 5.
Data și locul la care se va desfașura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 04.11.2020,
ora 10:00, Sala de ședințe, Primăriei Comunei
Prejmer, str. Mare, nr. 565, județul Brașov. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Judecătoria Brașov,
Brașov, str. B-dul 15 noiembrie, nr. 45, județul
Brașov, telefon 0268/412.859, fax 0268/413.706,
e-mail: jud-brasov@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 09.10.2020.

PIERDERI
fiecare cu grup sanitar, casa scarii, hol, culoar,
etaj 3: 5 camere duble si o camera single, spalatorie, camera centralei termice, 2 holuri, casa
scarii, C2 – Anexa + beci, la pretul de 250.000
euro (la care se adauga TVA dupa caz), ce se va
achita in lei la cursul euro de la data efectuarii
platii. Daca cumparatorul este o persoana inregistrata in scopuri de TVA, se va aplica taxarea
inversa si pretul nu va fi purtator de TVA.
Pensiunea dispune de 22 de camere de cazare,
restaurantul de aprox. 60 locuri, crama de
aprox. 80 de locuri, teresa de aprox. 44 locuri,
iar in curte este amenajat loc pentru fumat,
foisor cu masa si scaune si un gratar. Imobilul
este racordat la toate utilitatile avand instalatii
de apa, instalatie electrica, instalatie de incalzire
– centrala termica proprie pe gaz, retea canalizare. Licitatiile publice pentru imobilul Hanul
Gazarilor au loc in baza hotararii Adunarii
Creditorilor din 30.09.2019 si a Caietului de
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Sedintele de licitatie vor avea loc pe data de:
15.10.2020, 22.10.2020, 29.10.2020, 05.11.2020,
12.11.2020, 19.11.2020, 26.11.2020, 03.12.2020,
10.12.2020, 17.12.2020, 07.01.2021, 14.01.2021,
21.01.2021 si 28.01.2021 orele 13:00, la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B. Relatii
suplimentare se obtin de la lichidatorul judiciar
la telefon 0344104525 si din caietul de sarcini ce
se poate procura de la sediul acestuia la pretul
de 5.000 lei fara TVA.
l SC Petroutilaj SA, societate aflata in faliment,
prin lichidator judiciar Just Insolv SPRL,
anunta vanzarea la licitatie publica a terenului
intravilan in suprafata de 1781 mp, situat in
com. Brebu, T30, P A1703, jud. Prahova, inscris
in Cartea funciara nr. 22939 a com. Poiana
Campina, la pretul total de 26.700 lei fara TVA.
Terenul nu este construibil, accesul la proprietate se face pe un drum de servitute de trecere
lat de 3 ml si lung de aproximativ 78 ml. Daca
cumparatorul este o societate platitoare de TVA,
va opera taxarea inversa, iar pretul nu va fi
purtator de TVA. Licitatia publica are loc in
baza hotararilor Adunarilor Creditorilor din
data de 19.12.2016 si 27.07.2017 si a regulamentului de participare la licitatie. Pretul este redus
la 50% fata de cel mentionat in Raportul de
evaluare. Sedintele de licitatii vor avea loc pe
data de: 15.10.2020, 22.10.2020, 29.10.2020,
05.11.2020, 12.11.2020, 19.11.2020, 26.11.2020,
03.12.2020, 10.12.2020, 17.12.2020, orele 12:00 la
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. Relatii
suplimentare la la sediul lichidatorului judiciar
cat si la telefon 0344104525.
l SC Editura Explorator SRL, prin lichidator
judiciar, anunta vanzarea prin licitatie publica a

bunurilor mobile de natura utilajelor tiparire
carti, respectiv masina de brosat Bindmaster la
pretul de 23.780 lei fara TVA, masina de
laminat la cald KDFM 900 la pretul de 6.930 lei
fara TVA, rama copiat placi Spektra Proff la
pretul de 3.440 lei fara TVA, procesor placi
Offset T700 la pretul de 6.150 lei fara
TVA, masina de tipar Offset Roland 205 la
pretul de 227.130 lei fara TVA, masina de faltuit
ZYH490B la pretul de 27.560 lei fara
TVA, aerotermă electrică TDS 75 Trotec la 3
buc. la pretul de 260 lei/buc fara TVA, aerotermă electrică TDS 20 R Trotec 5 buc la pretul
de 60 lei/buc fara TVA, aerotermă electrică TDS
100 Trotec la pretul de 410 lei fara TVA, aerotermă Master B 15 EPB Tipo Dec 2 buc. la
pretul de 220 lei/buc fara TVA, aparat aer
conditionat 24000 BTU Interter la pretul de 180
lei fara TVA. Pretul de pornire al licitatiei este
cel stabilit in raportul de evaluare. Licitatiile
sunt organizate in baza hotararii Adunarii
Creditorilor din 27.02.2019 si 06.10.2020 si vor
avea loc pe data de: 15.10.2020, 19.10.2020,
21.10.2020, 23.10.2020, 26.10.2020, 28.10.2020,
30.10.2020, 02.11.2020, 04.11.2020, 06.11.2020,
orele 12:00 la sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, strada Ion Maiorescu, bl 33 S1, et. 7, cab
7B. Conditii de participare la licitatia publica
(taxa de participare) si relatii suplimentare la
telefon 0344104525.
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 Prejmer, str.Mare, nr.565, județul
Brașov, telefon 0268/362.003, int.105, fax
0268/362.363, e-mail: primaria.prejmer@yahoo.
com, cod fiscal 4688701. 2. Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: -teren în suprafață de
244mp, identificat în CF103980, nr.cadastral
103980 al localității Prejmer; -teren în suprafață
de 2.214mp, identificat în CF104452, număr top
8119/132 al localității Prejmer; -teren în suprafață de 129mp, identificat în CF106448, având
număr cadastral 106448 al localității Prejmer.
Terenurile mai sus menționate fac parte din
proprietatea privată a Comunei Prejmer, județul
Brașov. Vânzarea s-a aprobat în conformitate cu
H.C.L.89/23.07.2020 și 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: prin solicitare scrisă, de la
sediul Primăriei Comunei Prejmer. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului, de la
care poate obține un exemplar din documentația

l Pierdut atestat CPTx seria 0160876 si
CPTi seria 0032563 pe numele Odagiu Iulian
Eugen. Le declar nule.
l Pierdut cartelă tahograf, eliberată de ARR
Rm. Vâlcea, pe numele Radu Constantin-Cătălin, din comuna Popești, județul Vâlcea. Se
declară nulă.
l Declar pierdut și nul Certificat constatator al
societății D&I Universal Construct SRL, cod
unic de înregistrare 22213026 din data
03/08/2007, număr de ordine în Registrul Comerțului J23/2099/2007, cu sediul social: Oraș Popești
Leordeni, Șos. Olteniței, nr. 216, bl. Centura,
parter, sc. 2, ap. 13, Jud.Ilfov.
l Pierdut Legitimație și carnet de student eliberate de Universitatea Politehnica din București,
Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică,
pe numele Emin Cristian-Alin. Le declar nule.
l Pierdut Certificat de Inregistrare,si Certificate
Constatatoare, pentru Crimson Great White
SRL. Le declar nule
l Pierdut Certificat de Inregistrare,si Certificate
Constatatoare, pentru Zhongguo Trading SRL.
Le declar nule
l Pierdut Certificat de Inregistrare,si Certificate
Constatatoare, pentru Grand Emperor Investment SRL. Le declar nule.
l Pierdut Certificat de Inregistrare,si Certificate
Constatatoare, pentru golden Dragon Enterprise
SRL. Le declar nule.
l Pierdut Certificat constatator ,eliberat de care
ONRC.,Ttimisoara pentru SC BSC Agrifarmer
2008 SRL.. Il declar nul.
l Pierdut atestat de marfă CPC, eliberat de
ARR Dolj, pe numele Căpraru Dorel Ion. Îl
declar nul.
l Pierdut certificat înregistrare seria B, nr.
0850208 eliberat la data de 02.05.2006 de
O.N.R.C. Tulcea pe numele S.C. HandymanObreja SRL cu sediul în comuna Somova, jud.
Tulcea, J36/206/2006, C.U.I. RO 18622707. Se
declară nul.
l Pierdut legitimaţie de serviciu seria AL nr.
22015 emisă de către Penitenciarul Tulcea la data
de 30.09.2016 pe numele Ivanov George.
l Pierdut carnet membru vânător pe numele
Fedorciuc Radu, cu nr.00042, eliberat la data
20.10.2011, de către AVPS Corviniana. Îl
declar nul.

