
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Angajez menajeră zona Tunari Pipera. Relații la tel 
0786.031.069.

l Sc Patiseria Donke SRL din Arad, angajeaza un 
lucrator bucatarie ( spalator vase mari), COD COR 
941201. Conditii 8 clase, cunoasterea bucatariei 
sarbesti (prajitura burek). CV se vor depune la adresa 
zoran_mutavschi@yahoo.com ,pana la data de 
18.03.2021 iar selectia candidatilor va avea loc in data 
de 19.03.2021. Info tel; 0745330061.

l Sc Patiseria Ismet  SRL din Onesti, angajeaza un 
lucrator bucatarie ( spalator vase mari), COD COR 
941201.  CV se vor depune la adresa zoran_muta-
vschi@yahoo.com ,pana la data de 18.03.2021 iar 
selectia candidatilor va avea loc in data de 19.03.2021. 
Info tel; 0745330061.

l Sc Spagos Komerc SRL din Arad, angajeaza un 
montator fatade si pereti cortina  (COD COR 721434). 
Conditii studii medii , limba engleza . CV se vor 
depune la adresa zoran_mutavschi@yahoo.com ,pana 
la data de 18.03.2021 iar selectia candidatilor va avea 
loc in data de 19.03.2021. Info tel; 0745330061.

l Clubul Sportiv Școlar Focșani, cu sediul în: locali-
tatea Focșani, Strada 1 Decembrie 1918, nr.10, județul 
Vrancea, organizează concurs pentru ocuparea urmă-
torului post contractual aprobat prin H.G.nr. 286/2011, 
modificată și completată de H.G.nr.1027/2014. -Denu-
mirea postului: Muncitor calificat, pentru lucrări de 
reparații, întreținere și curățenie, post vacant, contrac-
tual, pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul studiilor: medii; 
-vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: minim 5 ani. Data, ora și locul de desfășurare 
a concursului: -proba practică în data de 07.04.2021, 
ora 10:00, la CSS Gimnastica; -proba interviu în data 
de 08.04.2021, ora 10:00, la CSS Gimnastica. Data 
limită până la care candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este 30.03.2021 (10 zile lucrătoare 
de la afișare), la sediul instituției. Date contact: 
tel.0237/215.150.

l Liceul Teoretic “Németh László”, cu sediul în Baia 
Mare, Str. Luminișului, nr.1, judeţul Maramureș, orga-
nizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale 
temporar vacante, de: îngrijitor -normă întreagă, peri-
oadă determinată, conform H.G.nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 31.03.2021, ora 9:00; -Proba practică în data de 
01.04.2021, ora 9:00; -Proba interviu în data de 
01.04.2021, ora 11:00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: medii; -vechime: minim 1 an. Candi-
daţii 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 Liceului Teoretic „Németh László” Baia Mare, 
Str. Luminișului, nr.1. Relaţii suplimentare la sediul: 
Liceului Teoretic „Németh László” Baia Mare, Str. 

Luminișului, nr.1. Persoană de contact: Pașca Erika-In-
grid, telefon 0740.051.428.   

l Primăria Săpoca, cu sediul în comuna Săpoca, Str. 
Principală, nr. 121, judeţul Buzău, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post contractual temporar 
vacant, de agent de pază, conform H.G.286/2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 31.03.2021, ora 10:00; -Proba interviu în data de 
01.04.2021, ora 10:00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să indeplinească următoarele 
condiţii specifice: -studii -minim studii generale; 
-atestat/adeverință că este înscris la cursul de calificare, 
pentru exercitarea profesiei de agent de pază/agent de 
securitate în domeniul pazei bunurilor și protecției 
sociale; -are domiciliul stabil în comună; -permis cate-
goria B; -nu sunt condiții de vechime. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în termen de 
5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei Săpoca. 
Relaţii suplimentare la sediul primăriei, persoana de 
contact: Neagu Mircea -Florian, telefon 0230/508.144. 

l Unitatea Militară 02526 București din Ministerul 
Apărării Naţionale organizează în conformitate cu 
Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările 
ulterioare, concurs pentru ocuparea postului contractual 
de conducere, director institut de cercetare grad II. 
Condiţii pentru înscrierea la concurs: -studii doctorale în 
domeniile știinţe sociale sau istorie; -vechime în speciali-
tate de cel puţin 8 ani și o vechime de cel puţin 2 ani în 
funcţii de conducere, într-o structură de cercetare-dez-
voltare sau de cel puţin 5 ani în alte funcţii de condu-
cere; -gradul profesional minim de cercetător știinţific 
gradul II în domeniile menţionate mai sus. Concursul se 
va desfășura în data de 22.04.2021, ora 09:00, la sediul 
Unităţii Militare 02526 București, din str. Constantin 
Mille nr. 6, sector 1, București. Dosarele de concurs se 
pot depune la sediul unităţii până la data de 15.04.2021, 
orele 16:00. Datele de contact ale persoanei care asigură 
secretariatul comisiei: Mihaela Pană, telefon: 
021.313.79.55 sau 021.315.17.00. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine de pe site-ul ispaim.mapn.ro.

CITAȚII
l Chelariu Livia și Alupei Olimpia sunt citate în 
dosarul nr. 16395/193/2017 al Judecătoriei Botoșani, 
termen de judecată 07.04.2021.

l Baratosi Ioan, Nagy Ludovic, Baratosi Francisc 
sunt citati in 23.03.2021, la Judecatoria Turda, in 
dosar civil nr.10181/328/2019 pentru partaj 

l Numitul Stanciu Ion, cu domiciliul cunoscut în 
comuna Schitu, jud.Olt, este citat în calitate de pârât, 
la Judecătoria Slatina, jud.Olt, str.Lipscani, nr.49, 
pentru data de 15.04.2021, complet CC3, ora 10:00, 
Sala 2, în dosar civil nr.12719/311/2017, având ca 
obiect partaj judiciar, reclamante Popescu Filofteia și 
Mitrică Maria, pârâţi Stanciu Radu, Stanciu Florea, 
Indrieș Aurelia și alţii.

l Citație emisă la data de 15.03.2021. Succesibilii 
defunctului Böttcher Günter, cetăţean român, decedat 
la data de 18.12.2020, cu ultimul domiciliu în Sat 
Almaș, nr.78, Comuna Almaș, Jud.Arad, sunt invitaţi 
să se prezinte în data de 05.04.2021, ora 11:00, la sediul 
Biroului Notarial Individual Rusu Andreea din Loca-
litatea Gurahonţ, Strada Avram Iancu, nr.29-32, 
Judeţul Arad, pentru a participa la dezbaterea proce-
durii succesorale a defunctului mai sus indicat.

l Numitul Lushaj Armand cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Italia Castelfiorentino, Via del Tilli, nr. 22, 
este citat la Tribunalul Iași în data de 8 aprilie 2021, 
camera SV1-etaj 4, complet a 13, ora 11:00 în calitate 
de intimat în dosarul nr.642/286/2019, având  ca obiect 
divorț cu minori, exercitarea autorității părintești, 
stabilire domiciliu minor, în proces cu apelanta Bîrla-
deanu Daniela-Georgiana.

l România. Judecătoria Sectorul 1 București, Str.
Danielopol, nr.2-4, sectorul 4, București, Secţia I 
Civilă, Camera 201. Destinatar: Codleanu Ana 
(născută Gutman), București, str.Franklin, nr.9, sector 
1. Dosarul nr.30504/301/2019. Materia: Civil. Stadiul 
procesual al dosarului: Fond. Obiectul dosarului: 
declararea judecătorească a morţii. Citaţie emisă la 03 
Martie 2021. Stimată doamnă/Stimate domn, sunteţi 
chemat în această instanţă, camera 201, Complet c11 
s1 (fost c14 civil), în data de 23 Aprilie 2021, ora 11:30, 
în calitate de pârât, în proces cu Gutman Aizic în 
calitate de reclamant. În caz de neprezentare a 
părţilor, judecata se va face în lipsă, dacă se solicită în 
scris acest lucru de către una dintre părţi. Prin afișare 
la ușa instanţei. Prin înmânarea citaţiei, sub semnă-
tură 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 
cunoștinţă și termenele de judecată ulterioare aceluia 
pentru care citaţia i-a fost înmânată. Parafa Șefului 
Instanţei (ștampila), Grefier.

SOMAȚII
l Somaţie Judecătoria Ineu. Dos.nr. 415/246/2021. 
Petenta Andra Florica solicită înscrierea dreptului 
de proprietate pe titlu de uzucapiune,prin joncți-
unea posesiilor, asupra cotei de 191/432 parte din 
imobilul identificat în  c.f. 307531  Șicula  nr. cadas-
tral 307531 teren în supr. totală de  1.454 mp. imobil 
asupra căruia figurează ca proprietar întabulat sub 
B.10 .1 Feieș Avram care a decedat în data de 30 
ianuarie 1935. Petenta susţine că folosește acest 
imobil de peste 40 de ani de la moartea proprieta-
rilor în mod continuu,pașnic,public și sub nume de 
proprietar. Toţi cei interesaţi sunt somaţi să depună 
de îndată  opoziţie la Judecătoria Ineu deoarece în 
caz contrar, în termen de 30 de zile de la ultima 
publicaţie, se va proceda la rezolvarea cererii.

l  Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 
271/246/2021, formulata de petentele Haragea Nico-
leta Elena, cu domiciliul in Ineu, str. Republicii, nr. 

56, bl. 14, sc. C, ap. 7, jud. Arad si Branc Floare, cu 
domiciliul in Comuna Seleus, nr. 199, jud. Arad, 
pentru inscrierea dreptului de proprietate al recla-
mantei pe titlu de uzurpaciune, cu termen de jude-
cata la 15.04.2021, a solicitat inscrierea dreptului de 
proprietate al petentilor pe titlu de uzurpaciune, 
asupra imobilului identificat in C.F. nr. 300375 
Hasmas, cu nr. Top. 360-361, compus teren intra-
vilan cu casa in loc. Hasmas, nr. 137, jud. Arad, in 
suprafata de 7177 m.p. imobil asupra caruia figu-
reaza ca proprietar tabular intabulat sub B1 Ticaa-
nisie, vad lui Baul Alexandru cu cota de ½, urmand 
a se proceda la intabularea petentelor asupra acestui 
imobil. Petetul sustine ca foloseste acest imobil, 
asupra caruia a exercitat o posesie pasnica, publica si 
sub nume de proprietar. In urma acesteia sunt 
somati, in baza art. 130 din Decretul –Lege nr. 
115/1938, toti cei interesati de indata sa inainteze 
opozitie la Judecatoria Ineu deoarece, in caz contrar, 
in termen de o luna de la aceasta ultima publicare se 
va proceda la solutionarea cererii.

DIVERSE
l Agenția pentru Protecția Mediului Cluj anunță 
publicul interesat că Amenajamentul silvic al U.P. II 
Humpleu - proprietate publică a comunei Poieni, 
jud. Cluj, titular: Primăria Comunei Poieni, nu 

necesită evaluare de mediu și evaluare adecvată. 
Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare 
fără aviz de mediu. Observațiile și comentariile 
publicului interesat privind decizia etapei de înca-
drare se trimit în scris la Agenția pentru Protecția 
Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, bl. 9B, cod 
400609, fax: 0264 412 914, e-mail: office@apmcj.
anpm.ro în zilele de luni - joi, între orele 9:00 - 14:00, 
și vineri între orele 9:00 - 13:00, în termen de 10 zile 
calendaristice de la data apariției anunțului.

l Negulici Edmond Gheorghe având sediul în Str. 
Parcu Minea, nr. 15, Câmpulung,  judeţul Argeș, în 
calitate de titular, anunță publicul interesat asupra 
declanșării etapei de încadrare în vederea obținerii 
avizului de mediu conform HG 1076/ 2004 pentru 
“Amenajamentele silvice U.P. I Negulici și UP II 
Negulici”, jud. Argeș. Prima versiune a planului 
poate fi consultată la sediul titularului și la sediul 
APM Argeș. Publicul interesat poate transmite, în 
scris, comentarii și sugestii în termen de 18 zile de 
la data publicării prezentului anunţ, la APM Argeș, 
str. Egalității nr. 50A, fax: 0248 213 200, e-mail: 
office@apmag.anpm.ro în zilele de luni - joi, între 
orele 9:00 - 14:00 și vineri între orele 9:00 - 12:00.

l Asociaţia Composesorală “Vișeu de Sus - Vișeu 
de mijloc” având sediul în localitatea Vișeu de Sus, 
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titular al planului  Amenajament silvic UP I Vișeu 
și UP II Novăț, pe raza UAT Vișeu de Sus și UAT 
Borșa, anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru 
planul menţionat și declanșarea etapei de înca-
drare. Prima versiune a planului poate fi consultată 
la sediul APM Maramureș, strada Iza nr. 1A, loca-
litatea Baia Mare, judeţul Maramureș, de luni până 
joi între orele 08:00 - 16:30, vineri între orele 08.00 
- 14.00. Observaţii/ comentarii și sugestii se primesc 
în scris la sediul APM Maramureș, în termen de 18 
zile de la data publicării prezentului anunţ.

l Comunicarea sentinței civile nr.2075/2020, 
pronunțată în Dosarul nr.4845/207/2019, în 
29.10.2020, la Judecătoria Caracal, având ca obiect 
divorț cu minori privind pe reclamant Bădăran Ilie-
Aurel și pârâta Bădăran Teodora Janina. Stabilește 
locuința minorei Bădăran Cristina-Dorina la domi-
ciliul tatălui reclamant. Cu apel în 30 de zile de la 
comunicare.

l Parohia Ortodoxă Călățele având sediul în loca-
litatea Călățele, în calitate de titular, anunță 
publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare în vederea obținerii avizului de mediu 
conform HG 1076/ 2004 pentru “Amenajamentul 
silvic U.P. I Parohia Ortodoxă Călățele”, jud. Cluj. 
Prima versiune a planului poate fi consultată la 
sediul titularului și la sediul APM Cluj. Publicul 
interesat poate transmite, în scris, comentarii și 
sugestii în termen de 18 zile de la data publicării 
prezentului anunţ, la APM Cluj-Napoca, Calea 
Dorobanților nr. 99, bl. 9B, cod 400609, fax: 0264 
412 914, e-mail: office@apmcj.anpm.ro în zilele de 
luni - joi, între orele 9:00 - 14:00 și vineri între orele 
9:00 - 12:00.

l În temeiul art. 145 alin. (2) din Legea 85/2014 
comunicăm deschiderea procedurii simplificate de 
insolvenţă a debitorului Elencu Lucreția Elena 
Întreprindere Individuala, CIF: 31335499, 
F16/319/2013, dosar nr. 5240/63 anul 2020 -Tribu-
nalul Dolj Secţia a II - a Civilă. Termen pentru 
depunerea cererilor de creanţă la 16.04.2021; 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preli-
minar al creanţelor la 04.05.2021; Termen pentru 
depunerea eventualelor contestații este de 7 zile de 
la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insol-
venţă a tabelului preliminar și pentru afișarea 
tabelului definitiv al creanţelor la 25.05.2021. Lichi-
dator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL

l Primăria Comunei Slobozia Ciorăști, titular al  
planului „Reactualizare plan urbanistic general al 
comunei Slobozia Ciorăști”, anunță publicul inte-
resat asupra încadrării planului menționat în 
procedura de evaluare de mediu pentru planuri și 
programe, în conformitate cu prevederile art. 5, 
alin. 2 din H.G. nr. 1076/2004, cu obligativitatea 
realizării Raportului de mediu. Informațiile cu 
privire la planul susmenționat pot fi consultate la 
sediul Primăriei Comunei Slobozia Ciorăști, județul 
Vrancea și la sediul A.P.M. Vrancea. Observațiile 
publicului se vor primi în scris la A.P.M. Vrancea, 
strada Dinicu Golescu, nr. 2, până la data de 
26.03.2021.

l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin 
asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al Loid Grup SRL desemnat 
prin Sentinta civila nr.1219 din data de 10.03.2021, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a 

Civila in dosar nr. 21748/3/2020, notificã deschi-
derea procedurii insolventei prevazuta de Legea nr. 
85/2014 împotriva Loid Grup SRL, cu sediul social 
in București Sectorul 2, Str. Olanelor, Nr. 8, CUI  
14991507, nr. de ordine in registrul comertului 
J40/11105/2002. Persoanele fizice si juridice care 
inregistreaza un drept de creanta impotriva Loid 
Grup SRL vor formula declaratie de creanta care 
va fi inregistrata la grefa Tribunalului București - 
secţia a VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 
21748/3/2020, in urmatoarele conditii: a) termenul 
limita pentru inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debitorului 21.04.2021; b) 
termenul de verificare a creantelor, de intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului preliminar de 
creante 05.05.2021; c) termenul pentru intocmirea  
si afisarea tabelului definitiv la 19.05.2021; d) data 
primei sedinte a adunarii generale a creditorilor 
11.05.2021, ora 14:00; e) adunarea generala a asoci-
atilor la data de 26.03.2020, ora 14:00 la sediul 
administratorului judiciar.

l Subscrisul Cabinet Individual de Insolventa 
Ciulianu Elena-Cozmina, reprezentata prin repre-
zentată prin Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate de 
administrator judiciar al BLOC CONSULT SRL  
desemnat prin sentinta civila nr. 1112/04.03.2021, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Secţia a VII-a 
Civila in dosar nr. 36922/3/2019*  notificã deschi-
derea procedurii insolventei prevazuta de Legea nr. 
85/2014 împotriva Bloc Consult SRL, cu sediul 
social in București, Sectorul 2, Sos. Pantelimon, Nr. 
352, Bloc 3,  Sc.A, Et.9, Ap.36, CUI 15366469, nr. 
de ordine in registrul comertului J40/5070/2003. 
Persoanele fizice si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta impotriva Bloc Consult SRL, vor 
formula declaratie de creanta care va fi inregistrata 
la grefa Tribunalului Bucuresti - Secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 36922/3/2019*, in 
urmatoarele conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra 
averii debitorului 19.04.2021; b) termenul de verifi-
care a creantelor, de intocmire, afisare si comuni-
care a tabelului preliminar de creante 10.05.2021; c) 
termenul pentru intocmirea  si afisarea tabelului 
definitiv la 04.06.2021; d) data primei sedinte a 
adunarii generale a creditorilor 17.05.2021, ora 
15:00; e) adunarea generala a asociatilor la data de 
25.03.2021, ora 14:00 la sediul administratorului 
judiciar.

l SC Transdara SA., titular al proiectului „Desfiin-
tare Constructii Existente”, anunta publicul inte-
resat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de 
catre APM Arad, in cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru proiectul 
propus a fi amplasat in municipiul Arad, str. Liviu 
Rebreanu, nr. 95, idetificat prin CF nr. 304822- 
Arad, judetul Arad. Proiectul deciziei de incadrare 
si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate 
la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din 
Arad, Splaiul Mures, FN, jud. Arad, in zilele de luni 
pana vineri intre orele 08:00- 14:00, precum si la 
urmatoarea adresa de internet www.apmar.anpm.
ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ 
observatii la proiectul deciziei de incadrare in 
termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe 
pagina de internet a autoritatii competente pentru 
protectia mediului.

l Lidl Discount SRL, cu sediul în sat Nedelea, 
comuna Ariceștii Rahtivani DN 72, Crângul lui 
Bot, KM 73+810, județul Prahova, anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de obținere a 

autorizației de mediu privind activitatea -Comerț 
cu amănuntul (RETAIL) -Cod CAEN 4711 
-Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, 
cu vânzare predominantă de produse alimentare, 
băuturi și tutun, ce se desfășoară în municipiul 
Drăgășani, Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 354, județul 
Vâlcea. Informațiile privind potențialul impact 
asupra mediului pot fi consultate la sediul APM 
Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6, 
județul Vâlcea, zilnic între orele 9:00-14:00. Obser-
vațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Vâlcea până la data de 30.03.2021.

l Unitatea administrativ- teritorială Domnești din 
județul Ilfov anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru U.A.T. Domnești, 
sectoarele cadastrale 7, 43, 44, 45 și 46 începând cu 
data de 22.03.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei Comunei Domnești din Şoseaua 
Alexandru Ioan Cuza, nr.25-27, Jud. Ilfov, 
conform: „Legii cadastrului și publicității imobi-
liare nr.7/1996 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare”. Cererile de rectificare sau 
contestaţiile documentelor tehnice vor putea fi 
depuse de către proprietarii, posesorii sau alţi deţi-
nători la Comisia de soluţionare a cererilor de 
rectificare/ contestaţii care își va desfășura activi-
tatea la sediul Primăriei Domnești din Şoseaua 
Alexandru Ioan Cuza, nr.25-27, Sat Domnești, Jud. 
Ilfov, de luni până joi între orele 10:00–15:00, iar 
vineri între orele 10:00-13:00 și pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. 
Potrivit prevederilor Specificaţiilor tehnice punctul 
1.1 „În etapa de publicare a rezultatelor este impor-
tant ca deţinătorii imobilelor să consulte și să anali-
zeze documentele publicate și să se pronunţe 
asupra corectitudinii informaţiilor prezentate” 
conform Ordinului Directorului General A.N.C.P.I. 
nr.1427/2017 publicat în monitorul oficial, Partea I 
nr.921 din 23 noiembrie 2017.

ADUNĂRI GENERALE
l În conformitate cu art.9 din Statut, Consiliul de 
conducere al Asociației Clubul de Dans Phoenix 
convoacă Adunarea Generală Ordinară de alegeri, 
pentru data de 25 aprilie 2021, ora 11:00, la sediul 
social al Asociației. Propunerile pentru ordinea de 
zi a Adunării Generale se fac în scris până la data 
de 15 aprilie 2021. Pentru relații, accesați: www.
danceclub.ro

l Președintele Obștei Moșnenilor Mălăieni 
convoacă Adunarea Generală Anuală în ziua de 
11.04.2021 ora 12:00 la sediul Obștei cu următoarea 
ordine de zi: Dare de seamă a Consiliului de Admi-
nistrație pe anul 2020. Raport al Comisiei de 
Cenzori pe anul 2020. Aprobarea execuției bugetare 
pe anul 2020. Aprobarea B.V.C. pe anul 2021 și 
salariilor C.A. Aprobarea noului Consiliu de Admi-
nistrație și Comisiei de Cenzori. Moșnenii care 
doresc să candideze pentru C.A. sau comisia de 
cenzori vor depune solicitare scrisă pănă pe data de 
10.04.2021 ora 12:00 în vederea validări sau invali-
dări candidaturi. La A. G. Vor participa cei înscriși 
in anexa 54/2000, cei care au succesiuni, certificate 
de moștenitor, procuri de reprezentare sau alte 
documente care să ateste calitatea. Președinte, Băra 
Niculiță

LICITAȚII
l S.C. Doroca S.A , dosarul nr. 1508/40/2013 Tribu-
nalul  Botosani, prin lichidator judiciar Evoplan  

Insolv IPURL (fosta C.I.I. Pohrib Ionela), anunţă 
scoaterea la vânzare, a activelor societăţii debitoare, 
după cum urmează:1.mijloc de transport- autoutili-
tara marca dacia, varianta 1304 pick-up , nr.de 
inmatriculare bt-62-ddd, la pretul de 3100 lei  (fara 
tva)(50 % din valoarea de evaluare); 2.utilaje 
,aparate si instalatii de masura: frigider refrigerare 
1 usi;frigider congelator 1 usa; frigider refrigerare 1 
usa; frigider congelator ; carucior servire farfurii; 
masina de taiat legume fama; masina(mixer) 
planetar brava; tavi patisserie /table neagra; tava 
aluminiu perforat( unox); tava aluminiu 15 
mm(unox); tava aluminiu perforate; tava aluminiu 
perforate/teflonata; tava (unox); tava aluminiu 
16mm(unox); gratar cromat (unox); masa inox; 
gratar placat cu piatra de rau; feliator mezeluri; 
corp din aluminiu anodizat; gratar pe gaz ½ lisa; 
cantar bascule 150kg; masina de gatit pe gaz cu 6 
ochiuri; cuptor si dulap; cuptor pe gaz pt.patiserie; 
panificatie cu convective si umidificare marca unox; 
malaxor aluat brava; friptoza pe gaz cu 2 cuve;  
bainmarin electric 1 cuva; masina de spalat vase cu 
dedurizator; hota inox cu 5 filtre -  la pretul de 9775 
lei ( 50% din valoarea de evaluare). 3.aparatura 
birotica:- imprimanta hostware 220; hostware 
serverhpdx5150+win xp; hostwere venpos dc+winx-
phef3915565; imprimanta termica nocutter; modul 
hostware aru gestiune; modul hostware ven vanzare; 
unitate centrala pentium; fax philips; sistem boxe; 
imprimanta; copiator minolta; imprimanta canon-  
la pretul de 650 lei( 50% din valoarea de evaluare). 
4.obiecte de inventar- masina spalat; lingurite inox; 
expresor 14dart; tigaie teflon; tigaie clatite; tigaie 
teflon;fier de calcat; tava cu maner; fete masa; 
pahare apa; pahare vin; pahare tuica; cupa de 
inghetata; suport servetele; scrumiere; cana ceai cu 
farfurie; farfurii intinse; farfurii desert; farfurii 
your; bolui ciorba +farfurii; sol f10; salatiere patrate 
mici; cana cafea +farfurie; sfesnic; fructiera cu 2 
manere; fructiera cu 3 manere; suport cu maner; 
fructiera; cana ceai cu farfurie; cutite; furculite; 
linguri mici; fata  masa mare; huse- la pretul de   
1450 lei(50% din valoarea de evaluare) 5.alte bunuri 
in afara bilantului:mocheta; pilota; perne; telivi-
zoare; frigidere;veioze, la pretul de 1975 lei( 50% din 
valoarea de evaluare). Persoanele care pretind vreun 
drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la 
vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să 
facă dovada acestui fapt cu o zi inainte de ziua lici-
tatiei, orele 15.00, la sediul  ales al lichidatorului 
judiciar din iași, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.Iași. 
Licitaţiile vor avea loc la sediul  ales al lichidatorului 
judiciar din Iași, str.  Vasile Lupu nr. 43, jud. iași, în 
data de 19.03.2021 ora 11:00, și se va desfășura în 
conformitate cu prevederile legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei și ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea creditorilor din data 
de  21.10.2020 . Adjudecarea se va face în conformi-
tate cu prevederile Regulamentului de organizare și 
desfășurare a licitaţiei. Garantia este in cuantum de 
10 % din valoarea de vanzare. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la: Evoplan Insolv IPURL (fosta C.I.I. 
Pohrib Ionela)la telefoanele: 0232/240.890; 
0742/109899, 0745308671, Fax 0232/240890.

l Agenția Națională de Administrare a Bunurilor 
Indisponibilizate declanșează procedura privind 
închirierea a unui imobil -spațiu de depozitare -cu o 
suprafață utilă de minimum 2000 mp, în București 
sau în jud. Ilfov. Spațiul trebuie să fie ușor accesibil, 
dotat cu utilități, acoperit, păzit, să dețină autoriza-
țiile necesare utilizării. Condițiile tehnice minime și 
documentele obligatorii sunt detaliate în caietul de 
sarcini. Numărul minim de candidați: un candidat. 

Departajarea candidaților care îndeplinesc condi-
țiile minime prevăzute în caietul de sarcini se va 
face în funcție de prețul cel mai scăzut. Adresă 
depunere oferte: București, sector 3, bd. Regina 
Elisabeta nr.3, etaj 3. Termen limită pentru depu-
nere oferte: 31.03.2021, ora: 17:00. Informații 
p r i v i n d  d o c u m e n t a ț i a  d e  a t r i b u i r e : 
0372.573.000, https://anabi.just.ro

l Debitorul VIALIS EDIL SRL societate in fali-
ment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si Asoci-
atii SPRL, scoate la vanzare: 1.Mijloace fixe, 
apartinand VIALIS EDIL SRL in valoare de 
24.547,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul de pornire al 
licitatilor pentru mijloacele fixe apartinand VIALIS 
EDIL SRL, reprezinta 35% 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. Participarea la 
licitatie este conditionata de: -consemnarea in 
contul nr. RO16 BACX 0000 0017 0714 6000 deschis 
la UniCredit Bank SA, pana la orele 14:00 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 
25.03.2021, ora 14:00, iar daca bunurile nu se adju-
deca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii 
vor fi in data de 01.04.2021; 08.04.2021; 15.04.2021; 
22.04.2021; 29.04.2021, ora 14:00. Toate sedintele de 
licitatii se vor desfasura la sediul ales al lichidato-
rului 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 Primăria orașului Siret, cu sediul în orașul Siret, 
str.28Noiembrie, nr.1, județul Suceava, organizează 
licitaţii în vederea vânzării unor bunuri imobile ce 
aparţin domeniului privat al orașului Siret, astfel: 
-teren în suprafaţă de 143mp, situat în orașul Siret, 
Str.Margareta Mușata, f.n.; -teren în suprafață de 
70mp, situat în orașul Siret, str.Vasile Lupu Vodă, 
nr.19; -teren în suprafață de 878mp, situat în orașul 
Siret, Str.Sf. Ioan Botezătorul, f.n.; - teren în supra-
față de 944mp, situat în orașul Siret, Str.9Mai, f.n. 
Licitaţiile vor avea loc în data de 02.04.2021, orele 
13:00, 14:00, 15:00 și 16:00. Relaţii la telefon: 
0230/280.901.

l Anunt Publicitar: Sucursala CEC BANK Piatra 
Neamt cu sediul in Piatra Neamt str Ozana nr 2., 
organizeaza licitatie deschisa fara preselectie 
(oferta in plic sigilat) in data de 23.03.2021, ora 
10.00, pentru vanzarea urmatoarelor autoturisme 
proprietate CEC Bank S.A : 1. Autoturism Dacia 
Logan Berlina  NT-37-CBK motorina  an fabricatie 
2007 Km bord 256.059 (Nefunctional ). Pretul de 
pornire al licitatiei este 3.570 lei (auto se vinde in 
scutire de TVA). Garantie participare licitatie 357 
lei; 2. Autoturism Dacia Logan Berlina NT-06-KVO 
motorina  an fabricatie 2007 Km bord 250.650 
(Nefunctional ). Pretul de pornire al licitatiei este 
2.805 lei (auto se vinde in scutire de TVA). Garantie 
participare licitatie 280 lei. Ofertele se depun la 
secretariatul Sucursalei Piatra Neamt termenul 
limita de depunere  a ofertelor este data de 
22.03.2021, ora 17:00. Autoturismele se pot vizita la 
sediul Sucursalei CEC Bank Piatra Neamt din str 
Ozana nr 2 zilnic de luni pana vineri intre orele 
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09:00 - 16:00. Detalii la telefon nr. 0735.901.510, 
persoana contact - Dl. Constantin Tirzila.

l Comuna Scorţaru Nou, CIF. 4721280,  locali-
tatea Scorţaru Nou, str. Administraţiei, nr.10, 
județul Brăila, tel./fax 0239/ 697 519, în urma licita-
ției avute, anunță atribuirea terenului în suprafață 
de 34,14mp, situate în clădirea C1, cvartal 9, P 95, 
aparținând domeniului public al Comunei Scorțaru 
Nou, CMVI Dr. Șerbu Dan- Lucian. Criteriile utili-
zate pentru determinarea ofertei câştigătoare: cel 
mai mare nivel al chiriei. Durata contractului: 10 
ani. Nivelul chiriei: 145,77 lei/an. Instanţa compe-
tentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Brăila, Calea 
Călăraşilor, nr.47, cod 810017, județul Brăila, Tel. 
0239/613370, fax. 0239/612608, e- mail: registra-
tura.tr-braila@just.ro. Data informării ofertanţilor 
despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare: 
05.03.2021; Data transmiterii anunţului de atribuire 
către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
15.03.2021.

l Subscrisa S.C. Truck Continental BSB Auto 
S.R.L.–în procedură simplificată, cu sediul în loc. 
Reşița, str. Fântânilor, nr.1, Biroul nr.5, jud. 
Caraş-Severin, vă face cunoscut faptul ca în data de 
29.03.2021 ora 12:00 va avea loc la sediul lichidato-
rului judiciar LICEV GRUP SPRL din Reşița, str. 
Horea bl. A2, parter, licitaţie publică cu strigare 
pentru vânzarea bunului mobil Autoutilitară 
vidanjă Iveco (an 1979) la preţul de 45.000 lei +TVA 
reprezentând 100 % din preţul de evaluare; În cazul 
în care bunul scos la licitaţie nu se valorifică la data 
stabilită, următoarele licitaţii vor avea loc astfel: 
13.04.2021, 27.04.2021, 11.05.2021, 25.05.2021, 
08.06.2021, 22.06.2021, 06.07.2021, 20.07.2021, 
03.08.2021, 17.08.2021, 31.08.2021, ora 12:00, la 
sediul lichidatorului judiciar, la acelaşi preţ. Caietul 
de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidato-
rului judiciar la valoarea de 100 lei +TVA pentru 
fiecare bun. Înscrierea la licitaţie şi achiziționarea 

caietului de sarcini se poate face în fiecare zi de luni 
până vineri cu cel puţin o zi înainte de data la care 
are loc licitaţia. Garanţia de participare la licitaţie 
este de 10% din prețul de pornire al licitației. 
Prezenta constituie somație pentru toți cei care 
pretind vreun drept aspra bunurilor scose la lici-
tație, sunt obligați să anunțe lichidatorul judiciar 
înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații 
suplimentare se pot obține la telefon 0255/212.940 
sau la sediul lichidatorului judiciar.

l Comuna Balta Albă, judeţul Buzău, tel. /
fax.0238/790.063, CUI 2407834, organizează lici-
taţie publică deschisă, cu strigare, la sediul Primă-
riei Comunei Balta Albă, judeţul Buzău, în data de 
15.04.2021, în vederea închirierii unor suprafeţe 
agricole, disponibile, aflate în domeniul privat al 
comunei Balta Albă, judeţul Buzău, astfel: -ora 
10:00, pt.lot 50 =2Ha cu destinaţia izlaz, categoria 
de folosinţă arabil, pentru producerea de furaje şi/
sau seminţe pentru culturi furajere, în conformitate 
cu prevederile caietului de sarcini şi ale Regula-
mentului privind modul de utilizare a terenului 
izlaz categoria de folosinţă arabil. Preţul de pornire 
la licitaţie este de 728 lei/ha/an, caietul de sarcini 
este de 30Lei, taxa de participare la licitaţie este de 
50Lei şi garanţia de participare este de 100 lei/ha, 
conform H.C.L.Balta Alba nr.12/19.02.2021. -ora 
11.00, pt.sublot 13/2 =10Ha, sublot 13/3 
=15,9085Ha, sublot 5/1B =1Ha, sublot 5/1C =10Ha, 
sublot 5/1E =10Ha şi sublot 5/7 =5Ha, cu destinaţia 
pajişte, în conformitate cu prevederile caietului de 
sarcini şi ale Regulamentului privind modul de 
organizare a păşunatului. Preţul de pornire la lici-
taţie este de 116.5 lei/ha/an, caietul de sarcini este 
de 30Lei, taxa de participare la licitaţie este de 
50Lei şi garanţia de participare este de 100 lei/ha, 
conform H.C.L.Balta Alba nr.14/19.02.2021. Docu-
mentele licitaţiei pot fi procurate contra-cost de la 
sediul Primăriei Comunei Balta Albă, jud.Buzău. 
Data şi locul de primire a ofertelor: cel târziu în 
data de 14.04.2021, ora 16:00, la sediul Primăriei 

Comunei Balta Albă, judeţul Buzău. Data şi locul 
deschiderii ofertelor: 15.04.2021, ora 10:00, 
respectiv ora 11:00, la sediul Primăriei Comunei 
Balta Albă, jud.Buzău. Durata închirierii este de 10 
ani, de la data semnării contractului de închiriere, 
fara drept de prelungire, în conformitate cu preve-
derile H.C.L.Balta Albă nr.12/19.02.2021 respectiv 
H.C.L. nr.14/19.02.2021. Taxa de închiriere va fi 
recalculată anual în funcţie de rata inflaţiei.

l Anunț publicitar privind vânzarea prin licitație a 
masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a 
drumurilor județeane proprietatea publică a jude-
țului Ialomița, la sediul Consiliului Județean 
Ialomița, situat în municipiul Slobozia, Piața Revo-
luției, nr.1, județul Ialomița va avea loc la data de 
07.04.2021, ora 11:00, licitație în vederea vânzării 
masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a 
drumurilor județeane, proprietatea publică a jude-
țului Ialomița, conform Hotărârii Consiliului 
Județean Ialomița nr. 10 din 28.01.2021. Cantitatea 
de material lemnos scoasă la licitație conform 
Actelor de Punere în Valoare, emise de către 
Romsilva -Direcția Silvică Ialomița -Ocolul Silvic 
Urziceni şi Ocolul Silvic Slobozia, este de 8mc, fiind 
dispusă pe 2 tronsoane din drumurile județene, 
după cum urmează: Nr.Crt.; DJ; Tronson; Nr.
arbori; Volum brut masă lemnoasă (mc); Preț 
minim lei/mc. 1.; 213A; Mărculeşti-Scânteia; 4; 15; 
60,00. 2.; 213; Chirana-Luciu; 4; 13; 60,00. Total; 8; 
28. 1.Procedura: -Licitație -. 2.Criteriul de atribuire 
al contractului de vânzare cumpărare este cel mai 
mare preț ofertat -lei/mc. 3.Garanția de contractare 
-este egală cu 5% din valoarea de pornire la lici-
tație, pentru volumul de masă lemnoasă pe care 
intenționează să-l cumpere. 4.Garanția de bună 
execuție a contractului este de 10% din valoarea 
contractului fără TVA. 5.Caietul de sarcini se poate 
procura începând cu data publicării anunțului 
publicitar de la sediul Consiliului Județean 
Ialomița. Caietul de sarcini împreună cu instrucți-
unile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii 

se pot achiziționa la prețul de 20Lei. 6.Termenul 
limită de depunere a ofertelor este data de 
06.04.2021, ora 16:30, la registratura Consiliului 
Județean Ialomița. 7.Data primiri solicitări de 
clarificări 29.03.2021. 8.Deschiderea şi evaluarea 
ofertelor va avea loc în data de 07.04.2021, ora 
11:00, la sediul Consiliului Județean Ialomița. 9.
Valabilitatea ofertelor: 90 de zile de la data depu-
nerii. 10.Limba de redactare a ofertei: română. 11.
Încheierea contractului de vânzare-cumpărare -10 
zile lucrătoare de la data finalizării licitației, 
respectiv a negocierii. 12.Informații suplimentare: 
la numărul de telefon 0243/230.201, int.244, 
fax.0243/233.000, Compartiment patrimoniu public 
şi privat, persoană de contact, consilier Șelaru 
Gheorghe.

PIERDERI
l Reprezentantul Radu Ioana al societății Basad 
Food&Beverage, în calitate de administrator, declar 
că autorizația DSV  cu numărul 23040/15.12.2016, 
a fost pierdută şi o declar nulă.

l BC Asistența Audit Consultanță Fiscală Și 
Financiară SRL, CUI:21366552, J35/1077/2007, 
pierdut Certificat de înregistrare seria B, 
nr.1931891/23.02.2009 şi Certificat constatator 
nr.9074 din 13.03.2007. Declarăm nule.

l Beni-Moloce SRL, J35/4641/2017, CUI:38591508, 
cu sediul în jud. Timiş, loc.Tomnatic, nr. 1020, Cam. 
1, anunț pierderea Certificatului de înregistrare seria 
B nr.4003187. Îl declarăm nul.

l Pierdut acte barcă: factură seria MRB nr. 703 din 
25.08.2020, emisă de SC MIKRO Nautica Bărci 
SRL, proces verbal de predare- primire a bărcii 
model MIKRO M 660, certificatul de garanție al 
bărcii, toate eliberate pe numele Drăgan Viorel, 
domiciliat în sat. Plopu, com. Murighiol, jud. 
Tulcea. Se declară nule.

l PIERDUT Atestat transport agabaritic, 
eliberat de A.R.R., pe numele RĂDULESCU 
MARIAN GABRIEL, din comuna Moşoaia, sat 
Ciocănăi, jud. Argeş. Se declară nul.
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Acum, la sfârșitul acestei cărți bogate – a cărei tipărire a însemnat una din cele mai neașteptate bucurii din câte mi-a dăruit tinerețea – îmi este foarte greu să scriu așa cum se cuvine despre gândirea și fapta învățătorului meu, profesorul Nae Ionescu, despre intervenția sa hotărâtoare în cultura și viața civilă a României de după războiu. Nădăjduiesc s'o fac într'o zi – cât de curând – și pe îndelete. Prezența lui Nae Ionescu a fost, și continuă să e, atât de copleșitoare, încât numele său s'a întins de-a lungul țării transgurat de mit sau însângerat de veninul magnic al urii. Pretutindeni unde se vorbește de Nae Ionescu, e prezentă legenda sau ura; și una și alta mărturisind, cu aceeași prisosință, tăria de poveste a acestui om care de cincisprezece ani preface și clădește o țară. Puțini bărbați se pot mândri că au fost cinstiți cu atâta ură, câtă a adunat gândul și fapta profesorului Nae Ionescu. Dar, de asemenea, nici un cărturar – de la Nicolae Iorga încoace – n-a mai întâlnit aderența masselor și a intelectualilor deopotrivă, în măsura în care ea s-a dovedit a  avută de Nae Ionescu.
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Articole strânse și îngrijite de discipolul său, Mircea Eliade, 
care a și prefațat cartea. Autor interzis pe timpul regimului 

comunist. Otrăvit - se spune - la ordinul lui Carol al II-lea

Jurnalul îți oferă miercuri singura carte publicată 
în timpul vieții marelui filosof

„Puțini bărbați se pot mândri că au fost cinstiți cu atâta ură, câtă a adunat gândul și fapta profesorului Nae Ionescu. Dar, de 
asemenea, nici un cărturar - de la Nicolae Iorga încoace - n-a mai întâlnit aderența maselor și a intelectualilor deopotrivă, în 
măsura în care ea s-a dovedit a fi avută de Nae Ionescu” - Mircea Eliade
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