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OFERTE SERVICIU
l Consiliul de Administraţie al
Grădiniţei Happy Kids, cu structura Şcoala Primară Discovery
Kids, din Rm. Vâlcea, anunţă
organizarea unui concurs de titularizare la nivelul unităţii pentru
ocuparea unui post vacant de
învăţător cu viabilitate de 4 ani.
Concursul se va desfăşura după
următorul calendar: Depunerea
dosarelor: 6 - 12.01.2021; Organizarea şi desfăşurarea inspecţiilor
la clasă: 18 - 19.01.2021; Desfăşurarea probei scrise: 8.02.2021;
Comunicarea rezultatelor finale:
10.02.2021; Pentru relaţii suplimentare sunaţi la 0745457615.
l SC MBE-BO SRL, având
CUI:RO24615135, cu sediul în sat
Ghelnița, comuna Ghelnița,
nr.1000, județ Covasna angajează:
Muncitor necalificat în silvicultură, cod COR 921502- 4 posturi.
Cerințe: studii medii, cunoștințe
în domeniul silviculturii. Selecția
are loc în data de 17.12.2020, ora
12:00, la sediul societății.
l Academia Romana - Filiala
Iasi, Institutul de Matematica
“Octav Mayer”, organizeaza, incepand cu data de 18 ianuarie 2021,
ora 12:00, concurs pentru
ocuparea postului vacant de
cercetator stiintific gradul III, ½
normă, in domeniul Matematica,
specializarea Ecuaţii cu derivate
parţiale, Ecuaţiile dinamicii fluidelor, Control şi optimizare.
Concursul se va desfasura
conform Legii 319/2003 privind
Statutul personalului de cercetare
- dezvoltare. Dosarul de concurs
se depune, in termen de 30 de zile
de la data publicarii anuntului, la
Academia Romana Filiala Iasi,
Bd. Carol I, nr. 8-Biroul Resurse
Umane, Salarizare etaj II. Informatii suplimentare se pot obtine
de la secretariatul institutului si/
sau de la Biroul Resurse Umane,
Salarizare, tel. 0332-101115.
l Primaria Căteasca, cu sediul în
comuna Căteasca, sat Căteasca,
nr.289C, jud.Argeș, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de: șofer
transport elevi, conform H.G. nr.
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 11.01.2021, ora 10:00;
-Proba interviu în data de
13.01.2021, ora 10:00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii (obligatoriu):
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medii sau gimnaziale; -permis de
conducere categoria D; -atestat
profesional pentru transport
persoane; -vechime (obligatoriu):
minim 5 ani; -domiciliu stabil pe
raza localității Căteasca. 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
Primăriei Comunei Căteasca.
Relaţii suplimentare la sediul:
comuna Căteasca, sat Căteasca,
nr.289C, judeţul Argeș, persoană
de contact: Marin Emilia, telefon
0757.855.391, fax 0248/661.006.
l Școala Gimnazială „Ion Aflorei”
Izvoarele Sucevei cu sediul în
comuna Izvoarele Sucevei, str.Principală, nr.210, judeţul Suceava,
organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale
vacante, de muncitor cu atribuții
de fochist, perioadă nedeterminată, conform H.G.
nr.286/23.03.2011: 1 normă, punct
de lucru -Școala și GPN Brodina
de Sus; 1/2 normă, punct de lucru
-Școala și GPN Bobeica. Concursul
se va desfăşura la Școala Gimnazială Izv.Sucevei astfel: -Proba
scrisă în data de 11.01.2021, ora
09:00; -Proba interviu în data de
11.01.2021, ora 13:00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii generale; -curs
de calificare fochist; -vechime: nu
este cazul; -abilități, calități, aptitudini: disciplină, punctualitate,
calm, responsabilitate, capacitatea
de a lucra în echipă, adaptabilitate
la situații de criză; -vechimea va fi
un criteriu de departajare. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul
unității școlare. Relaţii suplimentare la secretariatul școlii gimnaziale „Ion Af lorei” Izvoarele
Sucevei, persoană de contact:
Alexander Crizantema, telefon
0723.189.760, e-mail: scizv_
bradut@yahoo.com.
l Primăria Comunei Arefu, cu
sediul în comuna Arefu, sat
Arefu, Str.Principală, nr.418,
judeţul Argeș, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de:
Muncitor I -tractorist, conform
H.G. nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 11.01.2021, ora
10:00; -Proba interviu în data de

14.01.2021, ora 10:00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: medii atestate cu diplomă; -vechime: fără
vechime; -permis de conducere
categoria B, C și C+E. 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
Primăriei Arefu, Comuna Arefu,
Sat Arefu, Strada Principală,
Nr.418, Județul Argeș. Relaţii
suplimentare la sediul: Primăriei
Arefu, Comuna Arefu, Sat Arefu,
Strada Principală, Nr.418, județul
Argeș, persoană de contact:
Buzoiu Robert, telefon
0749.128.172.
l Primăria Orașului Siret, cu
sediul în orașul Siret, Strada 28
Noiembrie, nr.1, județul Suceava,
în baza H.G.286/2011, cu modificările și completările ulterioare,
organizează concurs pentru
ocuparea a 1 (unui) post vacant de
personal contractual, astfel: I.
Inspector de specialitate II -1 post
-Compartiment pentru Implementarea Proiectelor Finanțate
din Fonduri Externe Nerambursabile. Condiţii specifice de participare la concurs: -studii superioare
de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență; -vechime -2
ani; -studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul
administrației publice, relații
internaționale și studii europene,
management ori în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcției, în condițiile legii. Data, ora şi
locul de desfăşurare a concursului: Proba scrisă:- data de
12.01.2021, ora 10:00, la sediul
Primăriei Orașului Siret. Proba
interviu: data de 14.01.2021, ora
10:00, la sediul Primăriei Orașului
Siret. Data limită până la care
candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este
31.12.2020, la sediul Primăriei
Orașului Siret. Date contact:
Primăria Orașului Siret, tel.
0230/280.901, int. 25.

CITAŢII
l Cojocaru Stelică este citat la
Judecătoria Săveni în 07.01.2021,
ora 09.00 în dosarul nr. 602/ 297/
2019 în calitate de pârât.
l Numitul Mihuțescu Gabriel
este chemat în judecată la Judecăt o r i a C r a i o v a , d o s a r n r.
30694/215/2019, complet 33, cu

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

termen de judecată la 20.01.2021,
ora 11:00, în contradictoriu cu
Mihuțescu Loredana, Coicea
Camelia și Mihuțescu Doina
pentru partajarea averii defunctului Mihuțescu Gheorghe.
l Se citează Puchin Viorel cu
ultimul domiciliu în comuna
Lăcusteni, județul Vâlcea, în
dosarul 984/185/2019, la Tribunalul Vâlcea, pentru termenul din
16.02.2021, ora 10:00, în proces cu
Puchin Ion - pentru declarare
judecătorească a morții.
l Tureatcă D. Ilie chem în instanţă
pe Ciuclea Stelian, cu domiciliul
necunoscut, la Judecătoria Săveni,
dosar nr. 1431/297/2016, în data de
07.01.2021, având ca obiect fond
funciar.
l Este citat pârâtul Codău
Va l e r i u î n D o s a r u l N r.
591/193/2020 al Judecătoriei
Botoşani având ca obiect divorţ,
cu termen la 06.01.2021, reclamantă fiind Codău Viorica.
l În vederea soluţionării dosarului civil nr.5389/232/2019, aflat
pe rolul Judecătoriei Găeşti,
numitul Vlaicu Vasile, cu ultimul
domiciliu la fam.Vlaicu Gheorghe
din Com.Petreşti, jud.Dâmboviţa,
este citat în data de 12.01.2021,
orele 14:00, calitate de pârât, în
proces cu Vlaicu Claudiu-Gabriel.
l Prin prezenta somație se aduce
la cunoștința celor interesați
faptul că:reclamantul Pataki
Mihaly, domiciliat în comuna
Chichiș nr.386, jud.Covasna, solicită dobândirea prin uzucapiune a
dreptului de proprietate asupra
imobilului situat în:comuna
Chichiș, nr. 386, jud. Covasna,
nr.top.nou. 2021/17, curte în
suprafață de 958mp. Toți cei interesațí pot face opoziție la Judecătoria Sf.Gheorghe, str.Kriza Janos
nr.2-jud.Covasna, cu precizarea
că-în caz contrar, în termen de 1.
lună de la emiterea celei din urmă
publicații, se va trece la judecarea
cererii
l Romania, instanta Judecatoria
Sighisoara,
dosar
nr.3378/308/2020. Somatie-din
data de 23 noiembrie.2020. Prin
cererea inregistrara pe rolul Judecatoriei Sighisoara, sub
nr.3378/308/2020, posesoarea
Lipciai
MargaretaCNP.2491107354768, avand domiciliul in Sarateni nr.176, judet
Mures, a invocat dobandirea prin

GATA!
Simplu, nu?

uzucapiune a dreptului de proprietate asupra imobilului cu adresa
postala in Sarateni nr.176, judetul
M u r e s , i d e n t i f i c a t p r i n n r.
top.301,304, inscris in cartea
funciara nr.854 a localitatii Sarateni A+8, de natura teren intravilan in suprafata de 1.116mp
casa si cartea funciara nr.631
Sarateni A+5, nr.top.303, teren
intravilan in suprafata de 252mp
si casa. Toti cei interesati sunt
somati sa formuleze opozitie, cu
pecizarea ca, in caz contrar, se va
trece la judecarea cererii in
termen de o luna de la emiterea
celei din urma publicatii. Prezenta
somatie:se afiseaza la imobilul in
litigiu, asa cum a fost identificat
mai sus, la sediul Judecatoriei
Sighisoara, la biroul teritorial de
cadastru si publicitate imobiliara
Sighisoara, precum si la sediul
Primariei Sarateni, judetul Mures;
se publica intr-un ziar de larga
raspandire, de circulatie nationala.

SOMAŢII
l I n d o s a r u l c i v i l c u n r.
2450/210/2020 al Judecatoriei
Chisineu Cris avand ca obiect
uzurpaciune, reclmantul Duduma
Daniel solicita sa se constate
faptul ca a dobandit drept de
proprietate cu titlu de uzurpaciune, asupra imobilului situat in
localitatea Santana, nr. 1022, jud.
Arad, inscris in CF 309291
Santana, cu nr. top. 926 Comlaus,
alcatuit din casa si teren intravilan suprafata de 720 mp, proprietatea tabulara a defunctilor
Socodoran Petru si sotia acestuia
Palcu Ana, decedati la data de
31.12.1944. Toti cei interesati in
cauza pot formula opozitii la
prezenta somatie, in termen de 30
de zile de la publicare si respectiv
afisarea somatiei, in dosarul cu
numarul de mai sus al Judecatoriei Chisineu Cris. Emis in
conform art. 130 din Decretul
Lege nr. 115/1938. Termen de
afisare pe o durata de 30 de zile.
Termen 19.01.2021, ora 13:00.

DIVERSE
l Comuna Ghiroda anunţă
publicul interesat asupra deciziei
etapei de încadrare a APM Timiș
de a nu supune evaluarii impactului asupra mediului, evaluării
adecvate și evaluării impactului
asupra corpurilor de apă, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul:
„Extindere rețea electrică de
interes public în zona străzilor:
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Foișor, Sf.Andrei, Sf.Iosif cel Nou
de la Partoș, Sf.Nicolae, Sf.Ioan,
Sf.Gheorghe, Sf.Ilie, Sf.Mihail și
Gavril, Sf.Apostoli Petru și Pavel,
comuna Ghiroda, jud.Timiș,
propus a fi amplasat în comuna
Ghiroda, sat Ghiroda, intravilan,
FN, jud.Timiș.
l Titularul proiectului S.C. Best
Print Services S.R.L. anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
Op. Notariale, Construcţii
parcare, Alei carosabile, propus a
fi amplasat în Bucureşti, sector 6,
str. Valea Oltului nr. 63-65-67-69.
Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
A.P.M. Bucureşti, din Bucureşti,
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1,
şi la sediul titularului Best Print
Services S.R.L. din str. Valea
Oltului nr. 63-65, Sector 6, în
zilele de luni- vineri, între orele
09:00-12:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul
A.P.M. Bucureşti.
l Titularul proiectului P.F. Ilie
Anghel anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul Constr. Spaţiu
Comercial parter, propus a fi
amplasat în Bucureşti, sector 6,
str. Valea Furcii nr. 12-24. Informaţiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul A.P.M.
Bucureşti, din Bucureşti, sector 6,
Aleea Lacul Morii, nr.1, şi la
sediul titularului Ilie Anghel din
str. Valea Furcii nr. 12-24, Sector
6, în zilele de luni- vineri, între
orele 09:00-12:00. Observaţiile
publicului se primesc zilnic la
sediul A.P.M. Bucureşti.
l Bioaldevin SRL, cu sediul în
București, str. Clucereasa Elena,
nr.11, Biroul 4, Pod, Sector 1, solicită la A.P.M. Vrancea, obținerea
autorizației de mediu conform
Ordinului MMDD nr. 1798/2007
cu modificările și completările
ulterioare și a OUG nr. 195/2005
privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006,
art.12, pentru obiectivul „Unitate
De Valorificare A Subproduselor
Vi n i - v i t i c o l e B i o a l d e v i n ”
amplasat în Oraș Odobești,
Șoseaua Vrancei, km.7, județul
Vrancea. Eventualele propuneri și
sugestii/observații ale publicului,
privind activitatea menționată, se
vor prezenta în scris, sub semnătură și cu datele de identificare,
de luni până joi, între orele 8:00 -

16:00, și vineri între orele 8:00 14:00., la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Vrancea, din
Focșani, str. Dinicu Golescu, nr. 2,
telefon 0237216812, unde se poate
consulta și documentația tehnică
depusă.
l SC Vel Pitar SA, cu sediul social
în Oraş Râmnicu Vâlcea, str.Timiş,
nr.22, parter, biroul 1, judeţ
Vâlcea, cod fiscal RO 21229091,
nr. de înmatriculare la Registrul
comertului J38/221/2007 anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„Realizare puţ forat de mare
adâncime” propus a fi amplasat în
str. Rudeni, nr. 94, oraş Chitila,
judeţul Ilfov. Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul autorității competente
pentru protecția mediului APM
Ilfov, str. Aleea Lacul Morii, nr. 1,
sector 6 și la sediul SC Vel Pitar
SA- Punct de lucru Chitila, situat
în Str. Rudeni, nr. 94, oraș Chitila,
județul Ilfov, în zilele de luni-vineri, între orele 08:30-16:30.
Observațiile publicului se primesc
zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului
APM Ilfov.
l Unitatea Militară 02248 Bucureşti, titular al proiectului „Pavilion multifuncţional în cazarma
3012 Slava Cercheză”, anunţă
publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de
către APM Tulcea, prin continuarea procedurii privind emiterea
aprobării de dezvoltare în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru
proiectul „Pavilion multifuncţional în cazarma 3012 Slava
Cercheză”, propus a se amplasa
în extravilanul localităţii Slava
Cercheză, jud.Tulcea. Proiectul
deciziei de încadrare şi motivele
care o fundamentează pot fi
consultate la sediul APM Tulcea,
strada 14 Noiembrie, nr.5, Tulcea,
în zilele de luni până joi între
orele 08.00-16.30 şi vineri între
orele 08:00-14:00, precum şi la
următoarea adresă de internet:
http://apmtl.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10
zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM
Tulcea.
l Judeţul Argeş, Comuna
Hârseşti, Sectoarele cadastrale: 3,
5, 18, 19, 42, 43, 44 şi 45. Anunţ

prealabil privind afişarea publică
a documentelor tehnice ale cadastrului: OCPI ARGEŞ anunţă
publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sectoarele
cadastrale 3, 5, 18, 19, 42, 43, 44 şi
45, pe o perioadă de 60 de zile
calendaristice, conform art. 14
alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Data de început a afişării:
21.12.2020. Data de sfârşit a
afişării: 19.02.2021. Adresa
locului afişării publice: Comuna
Hârseşti, judeţul Argeş. Repere
pentru identificarea locaţiei:
Sediul Primăriei Comunei
Hârseşti. Cererile de rectificare
ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul Primăriei
Comunei Hârseşti. Alte informaţii
pentru cei interesaţi: Program
luni - vineri: 9:00-16:00. Informaţii privind Programul naţional
de cadastru şi carte funciară 2015
- 2023 se pot obţine pe site-ul
ANCPI la adresa: http://www.
ancpi.ro/pnccf/
l SC RWA Raiffeisein Agro
Romania SRL, cu sediul social in
Calea Aradului 85A Birou 2,
Mezanin Timişoara, mail temoralogistic@gmail.com, doreste sa
obtina autorizatie de mediu
pentru punctul de lucru situat in
localitatea Arad str. Linistii nr. 1A
jud. Arad, tel 0723/641.860, unde
doreste sa desfasoare activitatea
de “Comert cu ridicata al produselor chimice” CAEN 4675,
avand ca principalele faze ale
procesului tehnologic: aprovizionare, manipularea si depozitarea
produselor chimice. Masurile de
protectie a factorilor de mediu
sunt: Apa: Nu este cazul; Aer: Nu
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.

ADUNĂRI GENERALE
l Se convoacă ședința Adunării
Generale a Membrilor Asociației
Club Rotaract Craiova la data de
18.12.2020, ora 15:00, la sediul
Asociației din Mun.Craiova, cart.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Brazda lui Novac, bl. A31, sc. 1,
ap. 3, Dolj. Pentru Ordinea de Zi
și alte aspecte procedurale,
persoană de contact: Avocat
Alexandru Digă, tel.0788.000.550.

LICITAŢII
l CII Tudor Geanina, lichidator
judiciar al debitorului Pro Lexis
SRL, conform Sentintei 701 din
data de 08.12.2020 pronuntata de
Tribunalul Prahova, in dosarul nr.
3157/105/2020, notifica intrarea in
faliment in procedura simplificata
a debitoarei Pro Lexis SRL, cod
de identificare fiscala 32344371,
sediul social Mun. Campina,
Calea Doftanei, nr. 35A, jud.
Prahova, numar de ordine in
registrul comertului
J29/1957/2018. Creditorii debitorului Pro Lexis SRL au obligatia
de a depune la dosarul cauzei
cererea de admitere a creantelor
nascute in perioada de observatie
in vederea inscrierii la masa
credala in termen de 15 zile de la
primirea notificarii privind
trecerea la faliment a debitoarei
in procedura simplificata. S-a
dispus sigilarea bunurilor din
averea debitoarei si indeplinirea
celorlalte operatiuni de lichidare,
precum si dizolvarea societatii
debitoare si ridicarea dreptului de
administrare al debitorului.
Urmatorul termen stabilit pentru
continuarea procedurii este
25.01.2021, ora 9:00.
l Debitorul SC Sangria COM
SRL - in faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse Si Asociatii
S.P.R.L., scoate la vanzare: 1.
Terenuri arabile situate in extravilanul comunei 1 Decembrie 1918,
satul 1 Decembrie 1918, judetul
Ilfov, formate din: -Teren in
suprafata de 1.190mp, amplasat
in tarlaua 3, parcela 6/17/45;
Pretul de pornire al licitatiei este
de 33.322 lei exclusiv TVA. Pretul
Caietului de sarcini este de 1.500
lei exclusiv TVA. -Teren in suprafata de 1.260mp amplasat in
tarlaua 3/9, parcela 6/17/44.
Pretul de pornire al licitatiei este
de 35.322 exclusiv TVA. Pretul
Caietului de sarcini este de 1.500
lei exclusiv TVA. Participarea la
licitatie este conditionata de
consemnarea in contul nr. RO77
PIRB 4211 7270 1400 1000,
deschis la Piraeus Bank Romania,
Sucursala Panduri, pana la data
si ora stabilita pentru sedinta de
licitatie, a garantiei de 10% din
pretul de pornire al licitatiei si de
achizitionarea pana la aceeasi

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
data a Caietelor de sarcini pentru
terenuri. Pretul Caietelor de
sarcini poate fi achitat cu OP in
contul nr. RO43 INGB 5514 9999
0051 3726 deschis la ING Bank Sucursala Dorobanti, pe seama
lichidatorului judiciar Dinu Urse
si Asociatii SPRL sau in numerar
la sediul lichidatorului judiciar
din Bucureşti, Str. Buzesti nr.71,
et.5, cam. 504, sector 1. Prima
sedinta de licitatie a fost fixata in
data de 06.01.2021, ora 14.00 iar
daca acestea nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele sedinte
de licitatii vor fi in data de:
13.01.2021, 20.01.2021, 27.01.2021
si 03.02.2021 ora 14.00. Toate
sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti
nr.71, et.5, cam. 504, sector 1.
Pentru relatii suplimentare sunati
la 021.318.74.25, email: dinu.
urse@gmail.com.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
Sico Business SRL desemnat prin
Sentinta Civila nr. 10086 din data
de 26.11.2013, pronuntata in
dosar nr. 16005/3/2013 af lat pe
rolul Tribunalului Bucuresti,
Sectia a VII-a Civila, anunta
scoaterea la vanzare prin licitatie
publica cu strigare a bunului
imobil aflat in proprietatea Sico
Business SRL constand in teren si
constructie situat in Pantelimon,
Jud.Ilfov, T31, Parcela A286,
inscris in CF 3495, Pantelimon,
identificat cu nr. cad.1187/2/2/7/4
in valoare totala de 380.000 lei.
Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 07.01.2021 ora
13:00 prin licitatie publica cu
strigare. In cazul in care bunul
imobil nu se va vinde la termenul
de licitatie stabilit se vor organiza
alte 7 (sapte) licitatii in datele de
14.01.2021, 21.01.2021,
28.01.2021, 04.02.2021,
11.02.2021, 18.02.2021 si
25.02.2021 la aceeasi ora, in
acelasi loc si in aceleasi conditii.
Locul de desfasurare a licitatiilor
va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4,
ap.10, sector 3, unde se vor
depune documentele de inscriere
la licitatie mentionate in caietul
de sarcini, cel tarziu pana in
preziua licitatiei, ora 12:00. Date
despre starea bunului, pretul
acestuia, conditiile de inscriere la
licitatie precum si modul de orga-
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nizare a acestora se pot obtine din
caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar. Caietul de
sarcini se pot achizitiona de la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35,
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau
prin virament bancar. Costul unui
caiet de sarcini este de 500 lei
exclusiv TVA. Achizitionarea
caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la
licitatie. Relatii suplimentare se
pot
obtine
la
tel.
021.227.28.81/0721.236.313.
l SC “UTILREP SERV” SRL,
prin lichidator judiciar C.I.I.
Petcu Viorica, scoate la vânzare
prin licitaţie publică în data de
08.01.2021 ora 14:00 la sediul
lichidatorului din Ploieşti, str.
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A,
ap. 2, jud. Prahova: - Container
birou - 3 bucati - 5.655 euro
+TVA; - Autoturism Mitsubishi,
an fabricatie 2006 1.523euro+TVA; - Autoturism
Seat Leon, an fabricatie 2004 –
1.475euro + TVA; - Autoturism
Seat Leon, an fabricatie 2006 2.216 euro+TVA; - Semiremorca
Meiller, an fabricatie 2006 - 3.330
euro +TVA; - Autotractor Man,
an fabricatie 2003 - 585 euro
+TVA; - Autotractor Man, an
fabricatie 2006 - 10.222 euro +
TVA. In caz de neadjudecare in
data de 08.01.2021, se vor mai
organiza licitatii, in zilele de
15.01.2021, 22.01.2021,
29.01.2021, 05.02.2021 la ora
14:00. Prețul de pornire a licitatiei este de 65% din pretul stabilit
în raportul de evaluare. Bunurile
se pot vinde atat individual cat si
in bloc. Pretul caietului de sarcini
pentru vanzarea individuala a
activelor este de 300 lei + TVA si
se achită cu OP in contul nr.
RO45BACX 0000000196082000
deschis la Unicredit Bank Sucursala Ploiesti, pe seama
lichidatorului judiciar C.I.I
PETCU VIORICA sau in
numerar la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, Str. Splaiului, nr. 26, bl.34R2, ap.2, parter,
jud. Prahova. Pretul caietului de
sarcini pentru vanzarea in bloc a
activelor este de 1.000 lei + TVA
si se achită prin OP in contul nr.
RO45BACX 0000000196082000
deschis la Unicredit Bank Sucursala Ploiesti, pe seama
lichidatorului judiciar C.I.I.
Petcu Viorica sau in numerar la
sediul ales al lichidatorului judiciar din Ploiesti, Str. Splaiului, nr.
26, bl.34R2, ap.2, parter, jud.

Prahova. Taxa de participare la
licitaţie este de 100 RON plus
TVA, garanţia de participare este
de 10% din valoarea pretului
oferit plus TVA. Achitarea lor se
poate face cu ordin de plată în
contul de lichidare al SC “Utilrep
Serv” SRL. Vânzarea se face în
baza prevederilor Legii nr.
85/2006. Inscrierea la licitaţie se
va face cel mai tarziu cu o zi
inainte de data licitatiei pana la
ora 16:00. Bunurile se vor vinde
libere de sarcini conform art. 53
din Legea 85/2006. Alte relaţii
privind activele scoase la vânzare
puteţi obţine la nr. de tel. 0244513366 sau 0743 023 634.
l SC “Vasrep Petro Construct”
SRL, prin lichidator judiciar
C.I.I. Petcu Viorica, scoate la
vânzare prin licitaţie publică în
data de 08.01.2021, ora 13:30 la
sediul lichidatorului din Ploieşti,
str. Splaiului, nr. 26, bl. 34R2, sc.
A, ap. 2, jud. Prahova: constructie
(demisol, parter si etaj) Scu 457,10 mp si teren aferent
constructiei in suprafata totala de
2756 mp din care 1864 mp Cc si
892 mp teren arabil situat in
comuna Filipestii de Targ, sat
Filipestii de Targ, str. Teilor, nr.59,
jud. Prahova. In caz de neadjudecare in data de 08.01.2021, se vor
mai organiza licitatii, in zilele de
15.01.2021, 22.01.2021,
29.01.2021, 05.02.2021,
12.02.2021, 19.02.2021,
26.02.2021, 05.03.2021,
12.03.2021 ora 13:30. Taxa de
participare la licitaţie este de 100
RON plus TVA, garanţia de
participare este de 10% din
valoarea pretului oferit plus
TVA. Achitarea lor se poate face
cu ordin de plată în contul de
lichidare al SC “Vasrep Petro
Construct” SRL. Vânzarea se face
în baza prevederilor Legii nr.
85/2006. Inscrierea la licitaţie se
va face cel mai tarziu cu o zi
inainte de data licitatiei pana la
ora 16:00. Bunurile se vor vinde
libere de sarcini conform art. 53
din Legea 85/2006. Alte relaţii
privind activele scoase la vânzare
puteţi obţine la nr. de tel. 0244513366 sau 0743 023 634.
l SC Editura Explorator SRL,
prin lichidator judiciar, anunta
vanzarea prin licitatie publica a
bunurilor mobile de natura utilajelor tiparire carti, respectiv
masina de brosat Bindmaster la
pretul de 11.890 lei fara TVA,
masina de laminat la cald KDFM
900 la pretul de 3.465 lei fara

TVA, rama copiat placi Spektra
Proff la pretul de 1.720 lei fara
TVA, procesor placi Offset T700
la pretul de 3.075 lei fara TVA,
masina de tipar Offset Roland
205 la pretul de 113.565 lei fara
TVA, masina de faltuit ZYH490B
la pretul de 13.780 lei fara TVA,
aerotermă electrică TDS 75
Trotec la 3 buc. la pretul de 130
lei/buc fara TVA, aerotermă electrică TDS 20 R Trotec 5 buc la
pretul de 30 lei/buc fara TVA,
aerotermă electrică TDS 100
Trotec la pretul de 205 lei fara
TVA, aerotermă Master B 15 EPB
Tipo Dec 2 buc. la pretul de 110
lei/buc fara TVA, aparat aer
conditionat 24000 BTU Interter
la pretul de 90 lei fara TVA.
Pretul de pornire al licitatiei este
redus la 50% fata de cel stabilit in
rapoartele de evaluare. Licitatiile
sunt organizate in baza hotararii
Adunarii Creditorilor din
27.02.2019 si 06.10.2020 si vor
avea loc pe data de: 12.01.2021,
14.01.2021, 19.01.2021,
21.01.2021, 26.01.2021,
28.01.2021, 02.02.2021,
04.02.2021, 09.02.2021,
11.02.2021, orele 12:00 la sediul
lichidatorului judiciar din
Ploiesti, strada Ion Maiorescu, bl
33 S1, et. 7, cab 7B. Conditii de
participare la licitatia publica
(taxa de participare) si relatii
suplimentare la telefon:
0344104525.
l S.C. Flasim COM S.R.L, prin
lichidator judiciar C.I.I Rusu
Ciprian Marian, cu sediul in
Ploiesti, str.Valeni , nr.65, judetul
Prahova scoate la vanzare prin
licitatie publica cu strigare teren
intravilan arabil situat in Boldesti
- Scaeni, jud. Prahova in suprafata de 2.235 m.p. tarlaua 50,
parcela A 2572/62 la pretul de
52.383,66 lei la care se adauga
cota de TVA conform legislatiei in
vigoare. Licitatia pentru bunul
imobil se va tine la sediul lichidatorului in data de 13.01.2021 ora
15.00, iar in cazul in care bunul nu
va fi adjudecat de la prima licitatie, aceasta va fi reprogramata
pentru 20.01.2021, 27.01.2021,
03.02.2021, 10.02.2021,
17.02.2021, 24.02.2021,
03.03.2021, 10.03.2021, 17.03.2021
, aceeasi ora si aceeasi locatie.
Inscrierea se va efectua cu 48 de
ore inainte de data inceperii licitatiei . Relatii suplimentare la sediul
lichidatorului si la numerele de
telefon: 0722267433, 0733723417,
avciprianrusu@gmail.com
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l SC Rovit SA, societate aflata
in reorganizare judiciara, prin
administrator judiciar anunta
vanzarea la licitatie a unor
bunuri aflate in patrimoniul debitoarei, in sensul ca urmatoarele
bunuri, respectiv: Ferma 9 compusa din constructii: Sopron
Cizelat (Depozit), Cladire
Cantina, Grajd pt Cai, Sediu
Ferma-Cladire Condeescu,
Sopron Ingasaminte chimice,
Gard Imprejmuire, Baraca
Dormitor, Cladire Depozit,
Atelier Mecanic, Rezervor pt Apa
cu Sup Metal, Platforma Beton +
Modernizare Drum, Retea Electrica Aeriana, Rezervor motorina,
Spatiu Depozitare – Platforma,
Grup sanitar, Rampa, Beci,
fundatie, WC, bazin si terenul
intravilan aferent in suprafata de
9.157 mp, situata in Urlati, loc.
Valea Mieilor, jud. Prahova la
pretul de 416.575 lei; Teren intravilan in suprafata de 440 mp
situat in com. Bucov, sat Valea
Orlei, jud. Prahova, la pretul de
14.080 lei +TVA si o serie de
bunuri mobile, respectiv: subsolier 1 buc. la pretul de 105 lei
(fara TVA), bena remorca, 2 buc
la pretul de 985 lei/ buc (fara
TVA). Licitatia publica are loc in
baza hotararilor Adunarii Creditorilor din 09.03.2011,
30.05.2013, 05.08.2013
12.08.2013, 29.07.2014,
29.07.2014, 22.01.2015 a regulamentului de participare la licitatie si a caietului de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar.
Pretul de pornire al licitatiei este
redus cu 50 % din pretul stabilit
in raportul de evaluare. Sedintele
de licitatii vor avea loc pe data de
12.01.2021, 14.01.2021,
19.01.2021, 21.01.2021,
26.01.2021, 28.01.2021,
04.02.2021, 11.02.2021,
18.02.2021, 23.02.2021, orele
12:00, la sediul administratorului judiciar din Ploiesti, str.
Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1,
et. 7, cab 7B. Detalii: in caietul
de sarcini si la telefon
0344104525.
l Debitorul SC Rom Hotel
Exclusiv SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse Și Asociații SPRL,
scoate la vânzare: 1. Teren extravilan destinația fâneață, cu
suprafață măsurată de 1.400 mp,
situat în Buzău. Prețul de pornire
al licitației este de 3.402 euro. 2.
Teren extravilan destinația
fâneață, cu suprafața de 8.599
mp, pe care sunt amplasate

GATA!
Simplu, nu?

următoarele construcții: C1 Complex Agrement cu regim
înălțime S+P+2E, cu suprafață
utilă subsol de 161,57 mp, suprafață utilă parter 747,09 mp,
suprafață utilă etaj 1 de 470, 21
mp, suprafață utilă etaj 2 de
388,89 mp, din care fac parte: C2
- Piscina cu suprafață de 25 mp și
C3 – Piscină cu suprafață de 25
mp Anexa neintabulată - Clădire
fast-food. Anexa neintabulată Clădire restaurant. Bunuri
mobile: Prețul de pornire al licitației pentru proprietatea imobiliară sus prezentată împreună cu
bunurile mobile ce o deservesc
este de 390.692,7 euro, exclusiv
TVA. Prețul Caietului de sarcini
este de 3.000 lei +TVA. Prima
ședință de licitație a fost fixată la
data de 22.12.2021, ora 15:00 iar
dacă activele nu se adjudecă la
această dată, următoarele ședințe
de licitații vor avea loc în următoarele date: 05.01.2021,
12.01.2021, 19.01.2021,
26.01.2021, 02.02.2021,
09.02.2021 și 16.02.2021, ora
15:00 la același preț de pornire.
Participarea la licitație este
condiționată de: -consemnarea în
c o n t u l n r. R O 2 9 B U CU1331215951310RON deschis
la Alpha Bank Romania AG.
Piata Romana pe seama debitoarei SC Rom Hotel Exclusiv
SRL cel târziu cu o zi înainte de
data și ora stabilită pentru
ședința de licitație, a garanției de
10% din prețul de pornire al licitației; -achiziționarea cel târziu
cu o zi înainte de data și ora
stabilită pentru ședința de licitație a Caietului de sarcini.
-Prețul caietului de sarcini se
achită prin OP în contul nr. RO43
INGB 5514 9999 0051 3726
deschis la ING Bank - Sucursala
Dorobanți, pe seama lichidatorului judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL sau în numerar la
sediul lichidatorului judiciar din
București, Str. Buzești nr. 71, et.
5, cam. 502-505, sector 1. Toate
ședințele de licitații se vor desfășura la sediul lichidatorului judiciar din București, Str. Buzești nr.
71, et.5, cam. 502-505, sector 1.
Pentru relații suplimentare sunați
la telefon 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com.
l Anunţ de participare la licitația publică cu ofertă în plic
închis din data de 18.01.2021; 1.
Informaţii generale: Administrația Națională ”Apele
Române” - Administraţia Bazinală de Apă Olt, str. Remus
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Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, judeţul
Vâlcea, cod fiscal RO 23730128;
telefon: 0250/739.881; fax:
0250/738.255. 2. Obiectul si
durata închirierii : închiriere
suprafață de teren situat în albie
minoră pentru o durată de 2 ani.
3. Condiţiile de participare : sunt
precizate la punctul 8 din caietul
de sarcini. La licitație poate
participa orice persoană fizică
sau juridică de drept privat,
română sau străină, care depune
o singură ofertă, cumpără caietul
de sarcini și constituie garanția
de participare. 4. Cuantumul
garanţiei de participare: 10% din
valoarea minimă a chiriei
anuale, constituită cu ordin de
plată în contul RO86 TREZ 6715
005X XX00 3809, C.U.I.
18264803 sau prin scrisoare de
garanţie bancară în favoarea
Administraţiei Bazinale de Apă
Olt Rm. Vâlcea. 5. Descrierea
succintă a bunului imobil ce
urmează a fi închiriat: terenuri
situate în albiile minore ale pârâ-

urilor Olteț, Cerna și Otăsău de
pe raza județului Vâlcea pentru
înlăturarea materialului aluvionar care a contribuit la
colmatarea albiei minore, în
temeiului H.G.781/2020,
H.G.183/ 10.03.2020, poziția
n r. 1 3 7 ^ 1 ș i O . U . G .
57/03.07.2019, art.332-333. 6.
Licitația va avea loc în data de
18.01.2021 pentru următoarele
suprafețele de teren situate în
albiile minore: - 241.165 mp,
teren albie minoră a pârâului
Olteț, Loc. Făurești, jud. Vâlcea
(C.F. nr.1721 – U.A.T.Făurești) 33.554 mp, teren albie minoră a
pârâului Cerna, Loc. Diculești
jud. Vâlcea (C.F. nr. 35869 –
U.A.T. Diculești) - 20.363 mp,
teren albie minoră a pârâului
Cerna, Com. Diculești, jud.
Vâlcea (C.F. nr.35875 – U.A.T.
Diculești) - 27.295 mp, teren
albie minoră a pârâului Otăsău,
Com. Frâncești, jud. Vâlcea
(C.F. nr.36079 - U.A.T. Frâncești)
7. Numărul de exemplare în care

trebuie depusă oferata: oferta se
depune într-un singur exemplar
original. 8. Dată limită privind
solicitarea clarificărilor:
08.01.2021, ora 13:30. 9. Data,
locul şi ora limitã de primire a
ofertelor: 18.01.2021 până la ora
10:00 la sediul Administraţiei
Bazinale de Apă Olt, Str. Remus
Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud.
Vâlcea. 10. Data şi locul deschiderii acestora: 18.01.2021 începand cu ora 11:30 la sediul
Administraţiei Bazinale de Apă
Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm.
Vâlcea, jud. Vâlcea. 11. Numărul
de exemplare în care trebuie
depusă oferta: oferta se depune
într-un singur exemplar original.
12. Modul de obţinere a caietului
de sarcini : de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt,
Serviciul Cadastru Patrimoniu,
contravaloarea acestuia fiind de
1.081,88 lei/exemplar, se achită
la casieria instituției pe bază de
factură și chitanță sau cu ordin
de plată în contul RO17 TREZ

6715 0220 1X01 0664, C.U.I. RO
23730128. Soluționarea litigiilor
apărute în legatură cu atribuirea,
închirierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de
închiriere a bunurilor proprietate
publică, precum și a celor
privind acordarea de despăgubiri
se realizează potrivit prevederilor legislației privind contenciosul administrativ. Prezentul
anunţ apare afişat şi pe site-ul
www.rowater.ro/daolt.

PIERDERI
l Florentina Arsene, cod personal
16409, pierdut Atestat liberă practică, emis de Colegiul Psihologilor
din România, pentru specializarea: -Psihologia educației, consiliere școlară și vocațională cu
nr.2306, eliberat în 14.10.2014;
-Psihologia transporturilor cu
nr.2307, eliberat în 02.10.2014;
-Psihologia muncii și organizații l o r c u n r. 2 3 0 8 , e l i b e r a t î n
02.10.2014.
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l Pierdut Atestat profesional
transport marfă, pe numele lui
Samson Valentin Ichim, eliberat
de ARR Brăila. Îl declar nul.
l Pierdut certificat de pregătire
profesională a conducătorului
auto - transport marfă, eliberat de
ARR Rm. Vâlcea, pe numele Rugu
Constantin, din Drăgășani,
județul Vâlcea. Se declară nul.
l Pierdut card tahograf emis de
ARR Vâlcea pe numele Ștefan
Marius . Se declară nul.
l Pierdut Dovadă Achitare Integrală Preț pentru Contract Pentru
Plată în Rate 2448/I/1991 a Locuinței cumpărate în baza Contractului de Vânzare-Cumpărare
10221/I din 1991. O declar nulă.
l Ion Florin Adrian, declar
pierdut și nul Card tahograf și
Atestat marfă, eliberate de către
Autoritatea Rutieră Română.
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