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OFERTE SERVICIU
l Primăria Comunei Măgirești,
județul Bacău, organizează concurs
pentru ocuparea funcției contractuale
vacante de execuție de asistent
medical, la Căminul de îngrijire
bătrâni aflat în cadrul Serviciului
Public de Asistență Socială Măgirești,
af lat în subordinea primarului
comunei Măgirești, pe perioadă nedeterminată, cu respectarea prevederilor
HG 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Condiții de
participare: -Diplomă de studii școală
sanitară postliceală, diplomă de licență
asistent medical; -Vechime în specialitatea funcției minimum 2 ani. Dosarele de înscriere se depun la sediul
Primăriei Comunei Măgirești, str.Ep.
Ioachim Mareș, până la data de
29.10.2020, ora 16:00. Proba scrisă are
loc în data de 06.11.2020, ora 10:00, și
interviul în data de 10.11.2020, ora
14:00, la sediul Primăriei Comunei
Măgirești, județul Bacău. Persoană de
contact: Bucurel Iulia Mihaela,
tel.0769.047.013, tel.0234.355.200, fax:
0234.355.200.
l Direcția de Gospodărie Comunală,
cu sediul în localitatea Beclean, strada
1 Decembrie 1918, nr.5, judeţul Bistrița-Năsăud, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
temporar vacante de muncitor necalificat pe perioadă determinată- 1 post,
conform H.G.nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba practică în data de 30.10.2020,
ora 9:00; -Proba interviu în data de
02.11.2020, ora 9:00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-studii generale; -vechime în muncă
-peste 3 ani; -capacitate deplină de
exercițiu; -să aibă o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medic.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 5
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Direcției de
Gospodărie Comunală Beclean.
Relaţii suplimentare la sediul Direcției
de Gospodărie Comunală Beclean,
persoană de contact: Buteanu Mirela,
telefon: 0263.343.685, fax:
0263.343.685, e-mail: dgcbeclean@
outlook.com
l Școala Gimnazială „Mihai
Eminescu”, cu sediul în comuna
Bradu, strada Principală, nr.360,
județul Argeș, tel./fax: 0248.279.308,
e-mail: scoala1bradu@yahoo.com,
CUI: 29448887, scoate la concurs 1
post contractual vacant de îngrijitor I,
pe perioadă nedeterminată. Concursul
se desfășoară conform H.G.286/2011,
modificată prin H.G.1027/2014. Depunerea dosarelor se va face în perioada

16.10.2020-29.10.2020, între orele 9:0012:00, la secretariatul școlii. Concursul
va consta în: a)selecţia dosarelor de
înscriere: 30.10.2020, ora 12:00; b)
proba scrisă: 6 noiembrie 2020, ora
12:00; c)proba practică: 7 noiembrie
2020, ora 14:00. Condiții specifice: a)
Studii medii; b)Minim 3 ani vechime;
c)Curs de igienă. Toate probele de
concurs se vor susține la sediul Școlii
Gimnaziale „Mihai Eminescu”, din
strada Principală, nr.360, Bradu.
Director Voicu Crisiana, telefon:
0248.279.308.
l Şcoala Gimnazială Nr.1 Săcădat, cu
sediul în comuna Săcădat, nr.40,
judeţul Bihor, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
temporar vacante de îngrijitor şcoală,
1 normă, conform H.G.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba practică în data de 06.11.2020,
ora 11:30; -Proba interviu în data de
06.11.2020, ora 12:30. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: generale (minim 8 clase);
-vechime nu este cazul; -domiciliul în
localitatea Săbolciu, com.Săcădat, jud.
Bihor. Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de
5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Şcolii Gimnaziale Nr.1 Săcădat. Relaţii suplimentare la sediul: Şcolii Gimnaziale Nr.1
Săcădat, persoană de contact: Sotoc
Rodica Elisabeta, telefon:
0259.458.240, fax: 0259.458.240,
e-mail: scoalasacadat@yahoo.com
l Școala Gimnazială Mihai Eminescu,
cu sediul în oraș Roșiorii de Vede,
str.I.L.Caragiale, nr.4-6, judeţul
Teleorman, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de muncitor, conform H.G.nr.
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
06.11.2020, ora 10:00; -Proba interviu
în data de 06.11.2020, ora 16:00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: medii; -vechime:
minim 1 an; -să dețină autorizație de
fochist pentru cazane de apă caldă și
cazane de abur de joasă presiune.
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 școlii. Relaţii
suplimentare la sediul școlii, între orele
10.00-12.00, persoană de contact:
Roata Marinela-Sabina, telefon:
0247.466.944, fax: 0247.466.944,
e-mail: scoala_eminescu@yahoo.com
l Școala Gimnazială Satulung, cu
sediul în satul Satulung, str.Principală,
nr.129, judeţul Maramureș, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de

administrator patrimoniu: 0,5 post,
conform H.G.nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba interviu în data de 06.11.2020,
ora 9:00; -Proba scrisă în data de
10.11.2020, ora 9:00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: superioare economice; -experiență: minim 6 luni într-o unitate de
învățământ. 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 Școala Gimnazială Satulung.
Relaţii suplimentare la sediul: Școala
Gimnazială Satulung, persoană de
contact: Bud Terezia, telefon:
0262.283.032, fax: 0262.283.032,
e-mail: scoala_satulung@yahoo.com
l Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin, cu sediul în Drobeta-Turnu Severin, b-dul Carol I, nr.5-7,
judeţul Mehedinți, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: 1 post de Șef
Birou -Birou Administrativ, Aprovizio n a r e , Tr a n s p o r t , c o n f o r m
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 09.11.2020, ora 11:00; -Proba
interviu în data de 11.11.2020, ora
11:00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: economice absolvite cu diplomă de licență,
experiență minim 6 ani și 6 luni în
specialitate; -vechime: minim 2 ani
vechime în specialitatea postului.
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 Spitalului
General Căi Ferate Drobeta-Turnu
Severin, până la data de 28 octombrie
2020. Relaţii suplimentare la sediul
Spitalului General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin, persoană de contact:
Cimpoca Ramona, telefon:
0252.333.181, fax: 0252.317.339,
e-mail: secretariat@spitalcfdrobeta.ro
l Anunţ privind organizarea concursului/examenului pentru ocuparea
unor posturi temporar vacante de
asistent medical. În conformitate cu
prevederile Legii-Cadru nr.153 din 28
iunie 2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, şi a
HG nr.286 din 23 martie 2011, cu
modificările şi completările ulterioare,
Spitalul de Psihiatrie „Dr.Gheorghe
Preda” Sibiu, cu sediul în Sibiu, strada
Dr.D.Bagdasar, nr.12, județul Sibiu,
organizează concurs/examen pentru
ocuparea funcţiilor contractuale
temporar vacante de asistent medical
generalist- 3 posturi pe perioadă determinată. Condiţiile specifice de participare: -diplomă de şcoală sanitară
postliceală sau echivalentă sau
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Ministerul Finanþelor Publice. Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã. Direcþia
Generalã Regionalã a Finanþelor Publice - Timiºoara. Administraþia Judeþeanã a
Finanþelor Publice Hunedoara. SC DELTAINTEGRAL SRO, Slowakia, CUI 25328937, cu
sediul în Slovacia, Bacsakova 23, Dunajska Streda, este citatã la Judecãtoria Deva, cu
sediul în Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, jud. Hunedoara, la data de 17.11.2020, în calitate
de pârât în Dosarul nr. 1856/221/2020, având ca obiect acþiune în constatare revocatorie, în contradictoriu cu Administraþia Judeþeanã a Finanþelor Publice Hunedoara.
ANUNÞ licitaþie pentru valorificarea deºeurilor metalice provenite din casare infrastructurã tramvaie.
Consiliul Local al Municipiului Galaþi, prin Primãria Municipiului Galaþi - Comisia de licitaþie numitã prin
Dispoziþia Primarului nr. 1124/27.02.2018, cu sediul în Galaþi, str. Domneascã nr. 54, organizeazã licitaþie
publicã, cu strigare, pentru valorificarea deºeurilor metalice provenite casare infrastructurã tramvaie. 1.
Denumirea ºi adresa instituþiei publice organizatoare a licitaþiei: Primãria Municipiului Galaþi, str.
Domneascã, nr. 54, Comisia de licitaþie numitã prin Dispoziþia Primarului nr. 1124/27.02.2018, telefon:
0236/307.718, cod fiscal: 3814810; 2. Locul unde pot fi vãzute bunurile: Galaþi - Secþia 3 Transurb SA,
Depoul nr. 1, Piaþa Energiei. Bunurile pot fi vãzute pânã la data organizãrii licitaþiei publice deschise, cu
strigare; 3. Adresa, data ºi ora þinerii ºedinþei de licitaþie, pentru vânzarea bunurilor: ªedinþa de licitaþie
publicã, deschisã, cu strigare, va avea loc în data de 22.10.2020, ora 11.00, la sediul Primãriei
Municipiului Galaþi, str. Domneascã, nr. 54; 4. Informaþii suplimentare despre bunurile care fac obiectul
vânzãrii: - Tel: 0236/307.718 - Mardare Petru Eugen; 5. Documente necesare pentru înscrierea la licitaþie:
- Dovada achitãrii garanþiei de participare la licitaþie, în contul RO84TREZ3065006XXX000235, deschis la
Trezoreria Municipiului Galaþi; - Copie Certificat de Înmatriculare la Registrul Comerþului, pentru
persoanele juridice române, din care sã rezulte vechimea societãþii participante, de minim 5 ani; Certificat de atestare fiscalã, emis de Administraþia Finanþelor Publice, din care sã rezulte faptul cã
participantul nu are datorii la bugetul de stat; - Certificat de atestare fiscalã, emis de Direcþia de Taxe ºi
Impozite Locale, prin care sã se ateste faptul cã participantul nu are datorii la bugetul local; - Autorizaþie
de mediu; - Copie act de identitate administraror sau împuternicire ºi copie a actului de identitate pentru
persoana care va reprezenta ofertantul. Documentele de participare la licitaþie se vor depune în plic
sigilat, pânã la data de 21.10.2020, ora 13.00, la Registratura Generalã a Municipiului Galaþi, str.
Domneascã, nr. 54.
ANUNÞ licitaþie pentru valorificarea deºeurilor metalice provenite din dezmembrarea unor bunuri
aparþinând municipiului. Consiliul Local al Municipiului Galaþi, prin Primãria Municipiului Galaþi Comisia de licitaþie numitã prin Dispoziþia Primarului nr. 1124/27.02.2018, cu sediul în Galaþi, str.
Domneascã nr. 54, organizeazã licitaþie publicã, cu strigare, pentru valorificarea deºeurilor metalice
provenite dezmembrarea unor bunuri aparþinând municipiului. 1. Denumirea ºi adresa instituþiei
publice organizatoare a licitaþiei: Primãria Municipiului Galaþi, str. Domneascã, nr. 54, Comisia de
licitaþie numitã prin Dispoziþia Primarului nr. 1124/27.02.2018, telefon: 0236/307.718, cod fiscal: 3814810;
2. Locul unde pot fi vãzute bunurile: Galaþi - str. Zimbrului, Depozit Primãrie. Bunurile pot fi vãzute pânã
la data organizãrii licitaþiei publice deschise, cu strigare. 3. Adresa, data ºi ora þinerii ºedinþei de licitaþie,
pentru vânzarea bunurilor: ªedinþa de licitaþie publicã, deschisã, cu strigare, va avea loc în data de
22.10.2020, ora 12.00, la sediul Primãriei Municipiului Galaþi, str. Domneascã, nr. 54; 4. Informaþii
suplimentare despre bunurile care fac obiectul vânzãrii: - Tel: 0236/307.718 - Mardare Petru Eugen; 5.
Documente necesare pentru înscrierea la licitaþie: - Dovada achitãrii garanþiei de participare la licitaþie,
în contul RO84TREZ3065006XXX000235, deschis la Trezoreria Municipiului Galaþi; - Copie Certificat de
Înmatriculare la Registrul Comerþului, pentru persoanele juridice române, din care sã rezulte vechimea
societãþii participante, de minim 5 ani; - Certificat de atestare fiscalã, emis de Administraþia Finanþelor
Publice, din care sã rezulte faptul cã participantul nu are datorii la bugetul de stat; - Certificat de atestare
fiscalã, emis de Direcþia de Taxe ºi Impozite Locale, prin care sã se ateste faptul cã participantul nu are
datorii la bugetul local; - Autorizaþie de mediu; - Copie act de identitate administraror sau împuternicire
ºi copie a actului de identitate pentru persoana care va reprezenta ofertantul. Documentele de
participare la licitaþie se vor depune în plic sigilat, pânã la data de 21.10.2020, ora 13.00, la Registratura
Generalã a Municipiului Galaþi, str. Domneascã, nr. 54.

diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G.nr.797/1997;
-certificat de membru eliberat de
OAMMGMR, valabil; -vechime în
specialitatea studiilor necesare
ocupării postului- nu este cazul.
Concursul/examenul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de
30.10.2020, ora 10:00; -Proba interviu
în data de 5.11.2020, ora 10:00. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 5 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului
în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Spitalului de
Psihiatrie „Dr.Gheorghe Preda” Sibiu,
situat în Sibiu, strada Dr.D.Bagdasar,
nr.12, județul Sibiu. Anunţul, bibliografia şi calendarul de concurs/examen
se afişează la sediul Spitalului de Psihiatrie „Dr.Gheorghe Preda” Sibiu şi se
publică pe site-ul spitalului: www.
medicina-psihiatrie.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de
telefon: 0269.214.335, interior: 164
-Biroul Resurse Umane, persoană de
contact: ec.Maria Oancea.
l Academia Română - Filiala Iaşi,
Centrul de Cercetări pentru Oenologie
Iași, organizează, începând cu data de
19 noiembrie 2020, ora 10:00, concurs

pentru ocuparea postului vacant de
Cercetător Științific gradul III, normă
întreagă, în domeniul Oenologie, specializarea Oenologie. 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 şi/sau de la Biroul
Resurse Umane, Salarizare, telefon
0332101115.
l Direcţia de Administrare a
Fondului Locativ Sector 6, cu sediul în
Bucureşti, strada Splaiul Independenţei, număr 200 Corp C, Subsol,
Sector 6, anunţă amânarea concursului organizat pentru ocuparea
postului de Inspector Specialitate 1 A
din data de 16.10.2020 scris şi din data
de 19.10.2020 interviu la o dată care se
va comunica ulterior.
l În conformitate cu prevederile H.G.
nr.286/2011 privind aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale
şi a criteriilor de promovare în grade
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sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice. Primăria Comunei Voloiac,
județul Mehedinți organizează
concurs pentru ocuparea următoarei
funcţii contractuale temporar vacante,
până la revenirea titularului din
concediu de creștere copil: -1 post,
asistent medical generalist, PL, vacant
pe perioadă determinată (până la
revenirea titularului din concediu
creștere copil) din cadrul Primăriei
Comunei Voloiac; Pentru a ocupa un
post contractual temporar vacant
candidații trebuie să îndeplinească
condițiile, conform art.3 al H.G.
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţii de participare: -diplomă de şcoală sanitară
postliceală specialitatea medicină
generală; -cunoștinţe de operare
calculator: Microsoft Office, Internet,
Microsoft Excel– nivel bază; -certificat
de membru și avizul anual eliberat de
O.A.M.G.M.A.M.R. Dosarele pentru
concurs vor cuprinde documentele
prevăzute de H.G. 286/2011, reactualizată. Condiţii de desfăşurare a
concursului: -Perioada de înscriere:
19.10.-26.10.2020 ora 12:00; -Selecție
dosare: 27.10.2020 ora 10:00; -Proba
scrisă: 30.10.2020 ora 10:00; -Interviul:
02 .11.2020 ora 14:00. Relații suplimentare puteți obține la sediul Primăriei Voloiac sau la tel. 0759033362.

CITAȚII
l Pârâta Binder Katalin este citată la
Judecătoria Bistrița în 4.11.2020, ora
9:00, în dosar 10953/190/2019.
l Pârâta Binder Katalin este citată la
Judecătoria Bistrița în 4.11.2020, ora
9:00, în dosar 10953/190/2019.
l Numita,Deac Fibia cu ultimul
domiciliu în comuna Bata nr. 125, este
citată de Inalta Curte de Casatie si
Justitie , în 15.11.2020 , in proces cu
Botco Vinesiu Adrian Marcel revizuire
L10/2001 dosar civil 1304/59/2016
l Căruțașu Teodor Marian cheamă la
Judecătoria Mizil, secția civilă, pe
numita Căruțașu Alexandra Ștefania,
cu ultimul domiciliu cunoscut în
comuna Vadu Săpat, nr. 64, județ
Prahova, în data de 20 octombrie
2020, în dosarul nr.2304/259/2019,
având ca obiect divorț și încredințarea
minorului Căruțașu Costin Marian.
l Csortya Teodoszia căs. Mocz Matei
și Greta Florica sunt citate pe data de
10.12.2020, la Judecătoria Turda, în
dos. nr.1763/328/2019, în calitate de
pârâte.
l Bonda Vasile (Vazul) sen, Bonda
Vasile (Vazul) jr., Bonda Simion,
Bonda Viktor, Farcas Peter a lui Ionas,
Bonda Ioan, Bonda Petru sunt citați
pe data de 12.01.2021 la Judecătoria
Turda, în dos. nr.1401/328/2014, în
calitate de pârâți.
l Comunicare Sentința civilă nr.
6671/01.06.2016 pronunțată în Dosar
nr. 22207/245/2015 al Judecătoriei
Iași: Pentru Aceste Motive, În Numele
Legii Hotărăște Admite în parte
cererea formulată de reclamantul
Grecu Mihăiță, în contradictoriu cu
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pârâta Grecu Tatiana, ambii cu domiciliul în Sat Vulturi, comuna Popricani, jud. Iași. Desface căsătoria
părților încheiată la data de 29 aprilie
1989 în fața delegatului de stare civilă
al Primăriei Iași, din culpa comună a
părților. Dispune ca pârâta să revină
la numele purtat anterior căsătoriei,
cel de Hriscu. Cu apel în 30 zile de la
comunicare, calea de atac urmând a
se depune la Judecătoria laşi. Pronunţată în ședință publică, azi, 1.06.2016.
l Subs.Gheorghe Aurel solicit citarea
prin publicitate a pârâților Manea
Gheorghe și Tanasescu Gabriel în
dosarul numărul 1612/90/2019, aflat
pe rolul Tribunalului Rm.Vâlcea,
pentru ca cei doi să fie prezenți la
această instanță în data de 13.11.2020.

SOMAȚII
l Se aduce la cunostinta ca pe rolul
Judecatoriei Arad se afla dosarul nr.
11871/55/2020, cu termen de solutionare la data de 25.11.2020, avand ca
obiect cererea formulata: de reclamantul Loczi Elena, pentru constatarea dobandirii dreptului de
proprietate de catre aceasta, prin
uzucapiune asupra cotei de 1/1 din
imobilul situat in Zimandcuz nr. 132,
comuna Zimandu Nou jud.Arad,
inscris in CF nr.307176 Zimandu
Nou,(CF vechi 462 Zimandcuz nr.
top71/b- Zimandcuz, constand in
teren intravilan in suprafata de 839
mp. inscris ca proprietatea tabulara a
defunctului Gyulai Ioan senior,
decedat in 20.09.1984. Persoanele
interesate pot face opozitie la numarul
de dosar aratat mai sus, in termen de
o luna de la data publicarii prezentei
somatii.
l Toţi cei care pretind vreun drept
asupra suprafeţei de 623mp teren cu
construcţii situaţi în Reghin, str.
Mureşului, nr. 3, jud. Mureş, înscris în
CF nr.60932 Reghin, provenit din Cf
vechi 747 Reghin Sat, top.89/1/2/2,
având ca proprietar tabular pe Zsembera Elisabeta măritată cu Şimon
Andrei, sunt somați să facă opoziţie la
cererea formulată de Răducanu
Beatrix privind constatarea dobândirii
dreptului de proprietate prin uzucapiune, cerere ce constituie obiect al
dosarului nr.365/289/2020 al Judecătoriei Reghin, cu termen de judecată
la 15.11.2020.

DIVERSE
l Anticariat Reveria- achiziționăm cărți vechi și noi, beletristică, filosofie, istorie, albume de
artă, vinyl-uri, cărți poștale,
reclame și afișe vechi, porțelan,
numismatică. Deplasare la domiciliu, plata pe loc. 0723.781.418.
l Anunț. S.C.Romsac S.R.L., cu
sediul în Buftea, str.Metalurgiei, nr.2,
Ilfov, depune documentația privind
obținerea Autorizației de Mediu
pentru desfășurarea activității cod
CAEN 1721 a ambalajelor din hârtie.
l Societatea J&R Perfect Cleaning
SRL, titular al activităţii conform cod
CAEN 9601 -Spălarea și curățarea
(uscată) articolelor textile și a produselor din blană, la adresa: Șos. Colen-

tina, nr. 16, bl. A3 Crin, Sector 2,
București, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obţinere
a autorizaţiei de mediu pentru activitate. Informaţiile privind potenţialul
impact asupra mediului al activităţii
pot fi consultate la sediul APM București, str. Lacul Morii, nr. 1, sector 6,
Bucureşti, tel./fax: 021.430.66.77, în
zilele de luni-vineri, între orele 9:0012:00. Observaţiile publicului se
primesc zilnic, la sediul APM București.
l Anunț public privind depunerea
solicitării de emitere a avizului de
gospodărirea apelor Consiliul Județean Sibiu. Această informare este
efectuată de Consiliul Județean Sibiu,
cu sediul în municipiul Sibiu, str.
General Magheru, nr. 14, ce intenționează să solicite de la SGA Sibiu aviz
de gospodărirea apelor pentru investiția „Reabilitare și modernizare DJ
106E: intr. DN1- Cristian- OrlatSaliste- Tilisca- Jina- lim. Jud.Alba”,
propus a fi amplasat drumul județean
DJ 106E și străbate administrativ
localitățile Orlat, Sibiel, Vale, Salistea,
Gales, Tilisca, Rod, Poiana Sibiului și
Jina. Această investiție este nouă. În
urma activității nu vor exista ape
uzate. Această solicitare de aviz este
conformă cu prevederile Legii Apelor
nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele care
doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului
de gospodărire a apelor pot contacta
solicitantul de aviz la adresa menționată. Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și
recomandări se pot adresa solicitantului de Consiliul Județean Sibiu, cu
sediul în municipiul Sibiu, str.General
Magheru, nr.14, persoană de contact
Baila Sorin, număr de telefon:
0269.217.733, int.122, după data de
07.10.2020.
l Ministerul Fondurilor Europene, cu
sediul în Șos. București-Ploiești, nr.
1-1B, Victoria Office sector 1, București, în calitate de titular al Strategiei
pentru tranziția de la cărbune a Văi
Jiului, anunţă publicul interesat
asupra iniţierii procesului de elaborare
a primei versiuni a acestuia, potrivit
cerințelor Hotărârii de Guvern nr.
1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu
pentru planuri şi programe. Prima
versiune a Strategiei pentru tranziția
de la cărbune a Văi Jiului propusă
poate fi consultată pe site-ul https://
mfe.gov.ro/initiativa-valea-jiului/ și la
sediul Ministerului Fondurilor Europene, din Șos. București-Ploiești, nr.
1-1B, Victoria Office sector 1, București, secretariat, de luni până vineri,
între orele 9:00-14:00. Comentariile si
sugestiile publicului se primesc la
sediul din Șos. București-Ploiești, nr.
1-1B, Victoria Office sector 1, București și/sau pe adresa de email valentina.niculae@mfe.gov.ro în termen de
15 zile de la data prezentului anunț.
l Se notifică pentru termenul de judecată din data de 17 noiembrie 2020,
invocarea dobândirea dreptului de
proprietate, prin uzucapiune, asupra
imobilului înscris în C.F.nr.307418
Ususău (provenit din conversia din
C.F.vechi nr.355 Bruznic), cu nr.top.144

Bruznic, constând din teren intravilan
în suprafaţă de 2.880mp, situat în
comuna Ususău, sat Bruznic, nr.133 şi
număr administrativ nou 137, ca
urmare a uzucapiunii de 20 de ani,
proprietarul tabular al cotei de 250/2880
de sub B.2.respectiv Drăgoi Rusalin
fiind decedat la data de 29.09.1986, iar
proprietarul tabular al cotei de
2630/2880 de sub B.3.-C.A.P.din localitatea Bruznic, încetându-şi existenţa în
decembrie 1989.
l S.C.Silver Tray Hospitality
S.R.L.anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul
“Modernizarea și reamenajarea vilei
“Sandor Janos” extindere și reamenajare corp2, împrejmuire, amenajări
exterioare și racorduri la utilități”,
propus a fi realizat în orașul Sovata,
strada Trandafirilor, nr. 108, județul
Mureş. Informaţiile pivind proiectul
propus pot fi consultate la pagina de
internet a A.P.M.Mureș, http://apms.
anpm.ro. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Mureş,
Târgu Mureş, strada Podeni, nr.10 sau
e-mail la adresa: office@apmms.
anpm.ro
l Anunț prealabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Denumire județ: Prahova.
Denumire: UAT Sălciile. Sectoarele
cadastrale: 3, 33 și 41. OCPI Prahova
anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.3, 33 și 41, pe o
perioadă de 60 de zile calendaristice,
conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea
cadastrului și a publicității imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările
și completările ulterioare. Data de
început a afișării: 22.10.2020. Data de
sfârșit a afișării: 20.12.2020. Adresa
locului afișării publice: Primăria Com.
Sălciile, sat Sălciile, nr.297. Repere
pentru identificarea locației: Sediul
primăriei se află în centrul satului la
intersecția dintre DJ100C și DJ102D.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul Primăriei Sălciile și pe site-ul
Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară. Informații
privind Programul național de
cadastru și carte funciară 2015-2023
se pot obține pe site-ul ANCPI la
adresa: http://www.ancpi.ro/pnccf/.
l În temeiul art. 146 alin.(1) din
Legea 85/2014 comunicăm deschiderea procedurii de faliment a debitorului Mola N. Sorin Laurenţiu P.F.A,
CIF: 36827395, F25/573/2016, dosar
nr. 937/101/2020 -Tribunalul Mehedinţi. Termen pentru depunerea cererilor suplimentare de creanţă la
02.11.2020; Termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului
suplimentar al creanţelor la
16.11.2020; Termen pentru depunerea
eventualelor contestații este de 7 zile
de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului suplimentar şi pentru afişarea tabelului
definitiv consolidat al creanţelor la
07.12.2020. Lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL
l Hent Virgil Sorin si Doina Angela,
cu domiciliu in mun. Arad, str.

Diamant, nr. 8. Bundis Petru Si Elena,
Serean Ioan Si Ana-Maria, Primaria
Comunei Livada Prin Primar Bimbo
Iosif. titular al P.U.Z. si R.L.U. “Dezvoltare Zone De Locuinte Cu
Functiuni Complementare, Dotari Si
Servicii Publice”, amplasat in jud.
Arad, loc. Livada, Sat Sinleani, C.F.
nr. 300762, 300763, 300764, 300768,
300769, 300770, 300771, 300772,
300774, 300775, 300776, 300777,
300778, 300779, 302172 Livada,
anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obţinere a
avizului de mediu pentru P.U.Z.- ul
menţionat şi declanşarea etapei de
încadrare. Prima versiune a P.U.Z.ului poate fi consultată la sediul APM
ARAD, strada Splaiul Muresului, FN,
localitatea Arad, judeţul Arad, de luni
până joi între orele 09:00 - 16:00,
vineri între orele 09:00 - 13:00. Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc
în scris la sediul APM ARAD, în
termen de 15 zile de la data publicării
anunţului.
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 Bio Nera Plant SRL anunță
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite
pentru proiectul „Construire laboratoarele Nera Plant- Unitate de procesare de produse pomicole” amplasat
în Com.Sasca Montană, sat Slatina
Nera, extindere trup intravilanZona Mănăstire, judeţul Caraş-Severin. Decizia autorității de mediu,
precum și informațiile relevante
pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente
pentru protecția mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str.Petru Maior,
nr.73, în zilele de luni-joi, între orele
08:00-15:00 şi vineri, între orele
08:00-13:00 și la sediul Bio Nera
Plant SRL, Mănăstirea Nera, Com.
Sasca Montana, în zilele de luni-vineri, între orele 08:00-16:00, precum
şi la următoarea adresă de internet:
http://apmcs.anpm.ro/. Observațiile/
contestațiile publicului se primesc la
sediul autorității competente pentru
protecția mediului Caraş-Severin din
Reşiţa, str.Petru Maior, nr.73, în
termen de 10 zile de la publicarea pe
pagina de internet a autorității
competente pentru protecția
mediului.
l Informare. Această informare este
efectuată de catre S.C.Concret
Construct S.R.L., cu sediul în Oraș
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Gura Humorului, str.Carierei, nr.38,
jud.Suceava, tel.0753.046.809, ce
intenţionează să solicite de la SGA
Brașov, aviz de gospodărire a apelor
pentru „P.U.Z Construire hypermarket, spațiu comercial și construcții
anexe, interioare și exterioare
(container bufet imbiss, container
reciclare ambalaje, post trafo, bazin
rezervă incendiu, copertină cărucioare), amenajări exterioare incintă,
amenajare accese rutiere, instalații
interioare și retele edilitare, împrejmuire, amplasare panouri și panou
publicitar, organizare de șantier, branșamente utilitare”, propus în orașul
Râșnov, str.DN73A -spre Bran, jud.
Brașov. Această investiţie este nouă.
Ca rezultat al procesului de execuție
vor rezulta ape uzate menajere ce vor
fi evacuate în reteaua publică de canalizare a orașului Râșnov. Această
solicitare de aviz este conformă cu
prevederile Legii apelor nr.107/1996,
cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele care doresc sa obţină
informaţii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodărire a
apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa menţionată. Persoanele
care doresc să transmită observaţii,
sugestii şi recomandări se pot adresa
solicitantului, S.C Concret Construct
S.R.L., Oraș Gura Humorului, str.
Carierei, nr. 38, jud.Suceava,
tel.0753.046.809, după data de
15.10.2020.

l Subscrisa Private Liquidation
Group IPURL, în calitate de administrator judiciar provizoriu în dosarul
nr. 1300/111/2020 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, Secția a II-a Civilă,
privind pe debitoarea Întreprindere
Individuală Andrei Chișe, CUI
28132583, număr de înregistrare în
Registrul Comerțului F5/381/2011, îi
notifică pe toți creditorii debitoarei
privind faptul că prin hotărârea
nr.739/F/2020 din data de 08.10.2020
pronunțată de Tribunalul Bihor în
dosarul nr. 1300/111/2020 s-a dispus
deschiderea procedurii de insolvență
față de societatea debitoare mai sus
menționată, în temeiul art.3 coroborat
cu art. 38 alin. 1 şi art. 70 din Legea
85/2014. Prin hotărârea amintită s-au
fixat termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor
la data de 23.11.2020, termenul limită
pentru verificarea creanțelor, întocmirea și publicarea tabelului preliminar 14.12.2020, termenul limită de
întocmire a tabelului definitiv
11.01.2021. Administratorul judiciar
provizoriu a convocat ședința
adunării creditorilor pe data de
07.01.2021, la ora 12:00, la sediul
acestuia din Oradea, str. Avram
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, ordinea
de zi urmând a fi: 1.confirmarea
administratorului judiciar provizoriu,
2.aprobarea onorariului administratorului judiciar provizoriu și 3.stabilirea
componenței comitetului creditorilor.

l Anunt Mediu SC Mobitech SRL, cu
sediul social in Mun. Arad, str. EP.
Roman Ciorogariu, nr.87, CUI
15685611, J02/1026/2003 , tel
0744/648.767 prin Iga Lucian - Administrator doreste sa obtina autorizatie
de mediu pentru punctul de sediul
social unde doreste sa desfasoare
activitatea de “Fabricarea de mobila
“ CAEN 3109, ca principalele faze ale
procesului tehnologic: sunt: receptie
placi aglomerate, debitare la dimensiuni, asambalare etc. Masurile de
protectie a factorilor de mediu sunt:
Apa: un este cazul; Aer: un este cazul;
Sol: Platforma betonata; Gestiunea
deseurilor : Pubele. Observatiile publicului formulate in scris/informatiile
privind potentialul impact asupra
mediului se depun/pot fi consultate la
sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Arad, Splaiul Muresului
FN, COD 310132, telefon
0257/280.331 fax 0257/284.767, in
timp de 10 zile lucratoare dupa data
publicarii prezentului anunt.

l Subscrisul Cabinet Individual de
Insolventa Ciulianu Elena-Cozmina,
reprezentata prin reprezentată prin
av. Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate de lichidator judiciar al Egreta
SRL desemnat prin sentinta civila nr.
4091/13.10.2020, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Secţia a VII-a Civila
in dosar nr.31881/3/2019, notificã
deschiderea falimentului prin procedura simplificata prevazuta de Legea
nr. 85/2014 împotriva Egreta SRL, cu
sediul social in Bucureşti, Sectorul 3,
Str. Foisorului, Nr.13, Bl. F8C, Sc.2,
Et.P, Ap.108, CUI 15058485, nr. de
ordine in registrul comertului
J40/12393/2002. Persoanele fizice si
juridice care inregistreaza un drept de
creanta nascut dupa data deschiderii
procedurii insolventei impotriva
EGRETA SRL, vor formula declaratie de creanta care va fi inregistrata
la grefa Tribunalului Bucuresti Secţia a VII-a Civila, cu referire la
dosarul nr. 31881/3/2019, in urmatoarele conditii: a) termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a
creantelor in tabelul suplimentar al
creantelor 12.11.2020; b) termenul
limita pentru verificarea creantelor,
intocmirea, afisarea si comunicarea
tabelului suplimentar al creantelor
02.12.2020; 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
22.12.2020.

l Muntean Radu Dragomir, Popa
Gabriela, Mang Petru, Mang Elena
titulari ai PUZ si RLU. “Zona condominii apartamente si locuinta individuala” - in intravilan Arad, str.
Maciesului, nr. 16, identificata prin CF
nr. 331778, 331779, 331780, 331781Arad, jud. Arad, aduce la cunostinta
publicului decizia etapei de incadrare,
conform HG nr. 1076/2004: planul nu
necesita evaluare de mediu si va fi
adoptat fara aviz. Comentarii si
propuneri justificate de reconsiderare
ale deciziei se vor transmite in scris la
sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului din Arad, Splaiul Mures FN,
in termen de 10 zile calendaristice de
la publicarea prezentului anunt.

l SC Rewe (Romania) SRL, cu sediul
în comuna Ștefăneștii de Jos, str.
Bușteni, nr. 7, județul Ilfov, anunță
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de autorizație de mediu, în
scopul desfășurării activității: Comerț

cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare, băuturi și tutun
(Supermarket) pe amplasamentul din
municipiul Râmnicu Sărat, Str. Lalelelor, nr.7, județul Buzău. Informații
privind impactul asupra mediului al
activității pentru care se solicită autorizația de mediu pot fi consultate
zilnic, de luni –Joi între orele 8:0014:00 și vineri între orele 8:00-12:00, la
sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Buzău din municipiul
Buzău, Str. Sfântul Sava de la Buzău,
nr. 3. Observațiile, sugestiile și/sau
propunerile publicului se primesc în
scris la sediul A.P.M. Buzău.
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii simplificate a insolventei in dosarul nr. 2102/30/2020
Tribunal Timis, conform incheierii
civile nr.735 din 17.09.2020 privind pe
SC Marisse SRL, cu termenele: depunere declarații creanță 02.11.2020,
întocmirea tabelului preliminar al
creanțelor 11.11.2020, întocmirea
tabelului definitiv 07.12.2020, prima
Adunare a Creditorilor avand loc in
data 16.11.2020, orele 12:00 la sediul
administratorului judiciar din
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1,
et. 7, cab. 7B.

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 Avicola București S.A., înregistrată
la Registrul Comerțului sub nr.
J40/12/1991, având cod unic de înregistrare 1551768, cu sediul în București, Sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 16,
et. 3, cam. 310, (“Vânzătorul” sau
“Avicola”), organizează în data de
20.10.2020 ora 12:00, licitație competitiva cu strigare de tip olandez (“Licitația”) pentru vânzarea, în bloc, a
activelor ce include echipamente,
clădiri și terenuri situate în orașul
Mihăilești, jud. Giurgiu, strada Stejarului nr. 10 (“Activul”). Activul este
grevat de un drept de folosință (
contract de închiriere) încheiat pe
perioada fixa în favoarea unui terț
până la data de 01.08.2021 și este
folosit în scopul unor activități de
creștere a pasărilor. Vânzarea se realizează integral, pentru Întreg Activul,
nu se accepta oferte parțiale/fracțiuni.
La ședință de licitație se pot prezenta
persoane fizice și/sau juridice care fac
dovada îndeplinirii cerințelor prevăzute în Regulamentul de organizare și
desfășurare a Licitației (“Regulamemtul Licitației”). Se pune la dispoziția participanților un caiet de sarcini
ce conține prezentarea Activului și
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LICITAȚII
Subscrisa S.C. DUOTRANS SAFARI S.R.L. – în insolvență, cu
sediul in Bozovici, FS, nr.87, jud: Caras-Severin, Nr. Reg. Com.
J11/718/2004, CUI 16769540, vă face cunoscut faptul că în data
de 28.10.2020, ora 11, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar
Licev Grup SPRL, din localitatea Reșița, str. Horea bl.A2, parter, licitația publică cu strigare privind vânzarea în bloc a următoarelor
bunuri imobile:
- teren intravilan CF nr. 31388 – 5.000 mp, situat în localitatea
Păltiniș, jud. Caraș-Severin -2.550 euro plus TVA;
- teren intravilan CF nr. 31387 – 5.500 mp, situat în localitatea
Păltiniș, jud. Caraș-Severin -2.958 euro plus TVA.
- În cazul în care imobilele scoase la licitație nu se vor vinde la
data de 28.10.2020, următoarele licitații va avea loc în zilele de
04.11.2020, 11.11.2020, 18.11.2020, la aceeași, oră și la același
preț.
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea de 400 lei. Înscrierea la licitație și achiziționarea caietului de sarcini se poate face în fiecare zi de luni până
vineri, cu excepția zilei în care are loc licitația. Garanția de participare la licitație este de minim 10% din prețul de pornire al licitației. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212940
sau la sediul lichidatorului judiciar.
Regulamentul Licitației (“Caietul de
Sarcini”). Acestea sunt disponibile pe
site-ul Avicola la adresa www.avicolabucuresti.ro. Prețul de pornire al licitației este de 3.775.636,00 Euro. Se
aplica TVA în funcție de dispozițiile
legale. Garanția de participare la licitație este de 250.000 (douasutecincizecidemii) EUR și vă fi constituita în
echivalent lei, la cursul BNR din ziua
depunerii.
l Anunţ Public: 1. Orașul Năsăud,
cu domiciliul fiscal situat în orașul
Năsăud, Piaţa Unirii, nr. 15, jud.
Bistriţa-Năsăud, Cod de Înregistrare Fiscală 4347887, organizează
în data de 28.10.2020, ora 10:00, la
sediul unității, licitație publică
privind achiziționarea serviciilor de
evaluare pentru un număr de 11
Unități Individuale, imobile
construcții aflate în proprietatea
orașului Năsăud, în vederea vânzării
acestora. 2. Prețul de pornire al licitaţiei este de 300 lei cu T.V.A./raport
pentru fiecare unitate individuală +
teren aferent; 3. Raportul de
evaluare se va întocmi în termen de
maxim 15 zile lucrătoare începând
de la data adjudecării licitației, în
baza contractului de prestări servicii
încheiat între Orașul Năsăud şi
evaluator. 4. Caietul de sarcini
privind organizarea și desfășurarea
licitației publice deschise în cauză, se
poate ridica de la sediul Primăriei
orașului Năsăud, compartimentul
relații cu publicul, începând cu data
de 15.10.2020 la prețul de 30 lei și se
achită la casieria Primăriei orașului
Năsăud; 5. Ofertele pentru participarea la procedura de licitație se
depun într-un singur exemplar, până
în data de 27.10.2020, ora 16:00, la
sediul Primăriei oraşului Năsăud,
comp. Relații cu publicul iar pentru
solicitarea clarificărilor termenul
limită este 23.10.2020, ora 13:30; 6.
Pentru relații suplimentare vă
rugăm să vă prezentați la compartimentul Administrarea Domeniului
Public și Privat al primăriei oraşului
Năsăud sau la tel./ 0263/ 361026,
361027, fax. 0263/361028, 361029;

l Cabinet Individual de Insolvență
Grigorian Andreea - Gina, C.I.F.
25259222, cu sediul în mun. Iași, șos.
Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.4, complex
Exclusive Residence, bloc A2,
demisol, spațiul nr.6, Cod poștal:
700498, jud. Iași, număr de înscriere
în registrul formelor de organizare
I-0983, Tel 0741532937, Fax
0332.102.374, e-mail: office@grigorian.ro, reprezentant Grigorian
Andreea- Gina,încalitate de lichidatorjudiciar al debitorului„Celerus”
S.R.L. cu sediul social mun.Brașov,
str.Postăvarul nr.46, camera1, ap.3,
jud.Brașov, avândnumăr de ordineînregistrulcomerțului ORC J08 /2816
/2006 și CUI 19236526,scoate la
vânzareactivelemobile ale societății
„Celerus” SRL :Autoturism Toyota
Avensis – BV 90 WSS la prețul de
25.280 leișiAutoturism Peugeot 107 BV-30-VKE la prețul de 1.280 lei prin
şedinţe de licitaţiepublică, cu 100%
din prețul de evaluare menționat.
Sedințele de licitație publică vor avea
loc pe data de 11.11.2020ora 12:00,
02.12.2020ora 12:00, 23.12.2020ora
12:00, 13.01.2021 ora 12:00,
03.02.2021 ora 12:00 la sediul lichidatorului judiciar în mun. Iași, șos.
Ștefancel Mare și Sfânt, nr.4, complex
Exclusive Residence, bloc A2,
demisol, spațiul nr.6, Cod poștal:
700498, jud. Iași.Regulamentul de
vânzareşicaietul de sarcini pot fi
procurate, contra cost 1000 lei, de la
sediullichidatoruluijudiciar. Relaţii
suplimentare la sediul lichidatorului
judiciar sau la telefon: 0741532937.
l Debitorul Vialis Edil SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si Asociatii SPRL,
scoate la vanzare: Mijloace fixe,
apartinand Vialis Edil SRL in
valoare de 28.053,60 Lei exclusiv
TVA. Pretul de pornire al licitatilor
pentru mijloacele fixe apartinand
Vialis Edil SRL, reprezinta 40% din
valoarea de piata exclusiv TVA,
aratata in Raportul de Evaluare
pentru fiecare bun in parte. Listele
cu aceste bunuri pot fi obtinute de la
lichidatorul judiciar cu un telefon in
prealabil la 021.318.74.25. Partici-
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parea la licitatie este conditionata de:
-consemnarea in contul nr. RO16
BACX 0000 0017 0714 6000 deschis
la UniCredit Bank SA, pana la orele
14 am din preziua stabilita licitaţiei, a
garantiei de 10% din pretul de
pornire a licitatiei; -achizitionarea
pana la aceeasi data a Regulamentului de licitatie pentru bunurile din
patrimoniul debitoarei, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru mijloacele fixe, prima sedinta de licitatie a
fost fixata in data de 22.10.2020, ora
14:00, iar daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele
sedinte de licitatii vor fi in data de
29.10.2020; 05.11.2020; 12.11.2020;
19.11.2020; 26.11.2020, ora 14:00.
Toate sedintele de licitatii se vor
desfasura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiesti, Str.
Cuptoarelor, Nr. 44A, Judet Prahova.
Pentru relatii suplimentare sunati la
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relatii suplimentare si vizionare apelati tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
l Calco Prod SRL prin lichidator
judiciar Via Insolv SPRL scoate la
vânzare prin licitaţie publică
malaxor spirala pornind
de la valoarea de 500 lei TVA
inclus. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judi ciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie
cu o zi înainte de data licitaţiei. Pasul
de supraofertare este de 10%
din pretul de pornire al licitatie, iar
garantia de participare este de 100
lei. Licitaţia va avea loc în 22.10.2020,
ora 12:30 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800.
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 Jucu, comuna Jucu,
strada Principală, nr. 112, județul Cluj,
telefon 0264/233.084, fax 0264/233.086,
e-mail: office@primariajucu.ro, cod
fiscal 4426212. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: teren situat în localitatea
Jucu de Mijloc, în locul numit
„Composesorat” în suprafață de
0,20ha, având categoria de folosință
pășune aflat în inventarul domeniului
privat al comunei, conform
H.C.L.nr.134 din 25 august 2020 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 Registratură. 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 Registratură
din cadrul Primăriei Comunei Jucu,
strada Principală, nr. 112, județul Cluj.
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: 100Lei/exemplar, se achită la
Casieria Primăriei Comunei Jucu.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.10.2020, ora 15:00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
05.11.2020, ora 15:00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Jucu, comuna Jucu,
Compartimentul Registratură, strada
Principală, nr. 112, județul Cluj. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: într-un singur
exemplar, într-un plic sigilat. 5. Data și
locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
06.11.2020, ora 10:00, Primăria
Comunei Jucu, comuna Jucu, strada
Principală, nr.112, județul Cluj. 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 Cluj,
Cluj-Napoca, Calea Dorobanților,
n r. 2 - 4 , j u d e ț u l C l u j , t e l e f o n
0264/596.111, fax 0264/595.844, e-mail:
tr-cluj-reg@just.ro. 7. Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
13.10.2020.
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:
Consiliul Local Jucu, comuna Jucu,
strada Principală, nr. 112, județul Cluj,
telefon 0264/233.084, fax 0264/233.086,
e-mail: office@primariajucu.ro, cod
fiscal 4426212. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
vândut: teren intravilan în suprafață
de 432mp, situat în localitatea Jucu de
Mijloc, identificat în CF57651 Jucu,
cadastral 57651, aparținând domeniului privat al Comunei Jucu,
conform H.C.L.nr.158 din 22 septembrie 2020 și temeiului legal: O.U.G.
nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției,
Compartimentul Registratură. 3.2.
Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din
cadrul vânzătorului, de la care pot
obține un exemplar din documentația
de atribuire: se poate obține de la
Compartimentul Registratură din
cadrul Primăriei Comunei Jucu,
strada Principală, nr. 112, județul Cluj.
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: 1.000Lei /exemplar, ce se achită
numerar la casieria instituției. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.10.2020, ora 15:00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită
de depunere a ofertelor: 05.11.2020,
ora 15:00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei
Jucu, comuna Jucu, Compartimentul
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Registratură, strada Principală, nr.
112, județul Cluj. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
oferta: într-un singur exemplar, într-un
plic sigilat. 5. Data și locul la care se va
desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 06.11.2020, ora 10:00,
Primăria Comunei Jucu, comuna
Jucu, strada Principală, nr. 112,
județul Cluj. 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 Cluj, Cluj-Napoca, Calea
Dorobanților, nr. 2-4, județul Cluj,
telefon 0264/596.111, fax 0264/595.844,
e-mail: tr-cluj-reg@just.ro. 7. Data
transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 13.10.2020.
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:
Primăria Comunei Biled, cu sediul în
comuna Biled, str. Principală, nr. 359,
județul Timiș, cod poștal 307060,
telefon 0256.377.001, fax
0256.377.300, e-mail: secretariat@
primariabiled.ro, cod fiscal: 4847432.
2. Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie vândut:
-44 parcele de teren în suprafață totală
de 27.426mp, conform caietului de
sarcini, în intravilanul extins (P.U.Z.)
cu acces direct la drum, proprietate
privată a Comunei Biled, conform
H.C.L.22 din 26.02.2020 și H.C.L.77
din 19.08.2020. Temeiul 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
instituției, Compartiment Secretariat
-Registratură și Relații Publice sau se
poate consulta pe website-ul: www.
primaria-biled.ro, secțiunea- licitații.
3.2.Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din
cadrul vânzătorului, de la care pot
obține un exemplar din documentația
de atribuire: Se poate obține de la
Compartiment Secretariat -Registratură și Relații Publice din cadrul
Primăriei Comunei Biled, din comuna
Biled, str.Principală, nr.359, județul
Timiș. 3.3. Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019, privind Codul
administrativ: 50Lei/exemplar, ce se
achită la casieria instituției. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.10.2020, ora 10:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită
de depunere a ofertelor: 05.11.2020,
ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei
Biled, comuna Biled, str.Principală
nr.359, județul Timiș, Secretariat-Registratură. 4.3. Numărul de exemplare
în care trebuie depusă oferta: într-un
singur exemplar, într-un plic sigilat.
5.Data și locul la care se va desfașura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 05.11.2020, ora 12:00, Primăria

Comunei Biled, comuna Biled, str.
Principală nr. 359, județul Timiș, Sala
de ședințe. 6. Denumirea, adresa,
numarul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția
de Contencios Administrativ a Tribunalului Timiș, Palatul Dicasterial,
etajul I, Timișoara, Piaţa Țepeş Vodă
nr.2, judeţul Timiş, cod poştal 300055,
telefon/fax: 0256.221.990, e-mail: tr-timis-reg@just.ro. 7. Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
14.10.2020.
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:
Primăria Municipiului Oradea, cu
sediul în municipiul Oradea, Piata
Unirii, nr. 1, județul Bihor, telefon
0259.408.865, 0259.437.000, fax
0259.436.276, e-mail: primarie@
oradea.ro, locuinte@oradea.ro, cod
fiscal: RO35372589. 2. Informații
generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să
fie închiriat: 32 de imobile cu destinația de locuință, conform caietului de
sarcini, proprietăți private ale Municipiului Oradea, în suprafață totală de
1.252,35mp, conform O.U.G.nr.57 din
03.07.2019, art.332-333, și
H.C.L.nr.859 din 31.10.2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitațile prin
care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției, Serviciul Locuințe, Spații
Comerciale sau se poate consulta pe
website-ul: www.oradea.ro, secțiunea
-licitații. 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 Serviciul Locuințe, Spații Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, Piata Unirii nr. 1,
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: Dacă se
ridică de la sediul instituției: 40Lei/
exemplar, ce se achită la casierie sau se
poate descărca de pe site: Gratuit. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 30.10.2020, ora 09:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită
de depunere a ofertelor: 11.11.2020,
ora 10:00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii nr.1,
județul Bihor, parter, Ghișeele 1-2. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: Se depun
într-un singur exemplar, într-un plic
sigilat format A4. 5. Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 12.11.2020, ora
14:00, Primăria Municipiului Oradea,
Piața Unirii nr.1, județul Bihor, Sala
Mică, etaj 1. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția

de Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor, Oradea, Parcul Traian
nr. 10, județul Bihor, cod poștal
410033, telefon 0259.414.896, fax
0359.432.750, e-mail: tr-bihor-reg@
just.ro. 7. Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 14.10.2020.

PIERDERI
l EESTEC Bucharest declara pierderea Certificatului de inscriere in
Registrul Asociatiilor, nr.18, realizat in
2004. Date de contact:office@eestec.ro
l Pierdut certificat manager transport
marfă, eliberat de ARR Rm. Vâlcea, pe
numele Ioncea Petre, din localitate
Ocnele Mari, județul Vâlcea. Se declară
nul.
l Pierdut certificat de pregătire profesională a conducătorului auto - transport marfă, eliberat de ARR Rm.
Vâlcea, pe numele Căruntu Ion, din
comuna Bujoreni, județul Vâlcea. Se
declară nul.
l S-a pierdut Certificat de Înregistrare
emis de Oficiul Registrul Comerțului
de pe lângă Tribunalul București, Seria
B, nr.1357571, al societății Exploit
SRL, cu sediul social în București,
Sector 5, Șos.Panduri, Nr.19, Bloc P9,
Scara 1, Etaj 3, Ap.15, număr ordine în
Registrul Comerțului
J40/16761/13.09.1994, cod unic de
înregistrare 6176724 din data de
15.09.1994. Îl declarăm nul.
l Pierdut Certificat constatator aparținând SC Sigmon SRL, având
CUI:31290605, J22/392/27.02.20013.
l Ali Rasha Beauty SRL,
J40/6871/2016, CUI:36080302, cu
sediul în București, Bd.Corneliu
Coposu, nr.51, ap.2, Sector 3, declarăm
pierdut și nul Certificatul de înmatriculare Seria B, nr.3200898/16.05.2016.
l Fiz Sound Sistems SRL, având
CUI:39687466, declar pierdute Certificatele constatatoare ale societății. Se
declară nule.
l Subscrisa Eol Industries SRL,
J02/1527/2007, CUI: 22268544, pierdut
Certificat de înmatriculare eliberat de
ORC Arad. Îl declar nul.
l Pierdut atestat marfă pe numele
Dumitru Marian, eliberat de ARR
Dolj. Se declară nul.

DISPARIȚII
l Aducem la cunoștință publică faptul
că pe rolul Judecătoriei Bălcești, județul
Vâlcea, se află dosarul nr.1190/185/2020,
având ca obiect deschiderea procedurii
de declarare a morții numitului Ghiță
T.Traian, fiul lui Titu și al Eugenia,
născut la data de 02.09.1951, ȋn
comuna Roșiile, județul Vâlcea, cu
ultimul domiciliu cunoscut ȋn comuna
Roșiile, județul Vâlcea. La cererea sorei
sale, Avram Veronica, domiciliată ȋn
Sibiu, str.Calea Turnișorului, nr.82,
județul Sibiu, invităm ca, din data de
25.09.2020, orice persoană care
cunoaște date ȋn privința dispărutului
să le comunice instanței de judecată.

