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OFERTE SERVICIU
l Tucano Coffee SRL angajează
director cafenea (COR 141118),
pentru sediul din București.
Programări interviu la telefon
0724.111.104. Candidații trebuie
să se prezinte la interviu cu CV.
l Gospodărie Ştefăneşti - Ilfov
organizează în data de 23.06.2020
concurs recrutare pentru Şofer.
Detalii la 0721.490.200.
l Federația Națională a Grupurilor
de Acțiune Locală din România
angajează o persoană pe postul de
Asistent Manager. Cerințe: cunoştinţe de operare PC; cunoștințe
limba rusă, engleză (scris, vorbit,
citit); managementul proiectelor:
stabilirea obiectivelor, lucru în
echipă, managementul timpului;
teoria şi practica managementului
strategic şi organizaţional: planificare, monitorizare, evaluare şi
raportare. Oferim program de lucru
8 ore, contract de muncă pe perioadă nedeterminată, posibilitatea
de a avansa în cadrul Federației și/
sau schimbare departament. Aplicanții sunt rugați să trimită CV în
format Europass la adresa de mail:
office@fngal.ro
l Anunţ de recrutare si selectie
pentru ocuparea postului de Director
la SC Drupo Neamt SA. Consiliul de
Administraţie al SC Drupo Neamt
SA, anunţă organizarea procedurii
de selecţie pentru ocuparea postului
de Director la SC Drupo Neamt SA,
cu sediul în Piatra Neamţ, str.
Arcului nr. 6, judeţul Neamţ, telefon
0233215981, fax 0233215981, toate
detaliile si documentele sunt disponibile pe pagina de internet: www.
druponeamt.ro sectiunea comunicare/anunturi
l Societatea Elprest Gostilele
SRL cu sediul in sat Tamadau
Mare, com.Tamadau Mare, jud.
Calarasi, CUI.RO26283962,
tel.0722694300, angajeaza 6
muncitori necalificati in agricultura, COD COR.921302. CV-urile
se trimit la adresa de mail:tancueugen@yahoo.com pana la data
de 22.06.2020. Selectia va avea loc
in data de 23.06.2020.
l SC Lock Gate SRL angajează
20 asamblori - montatori profile
aluminiu şi geam termopan, cod
COR-712407. Condiţii: minim 10
clase. Postul este pe durată nedeterminată, 8 h/zi, salariu minim
pe economie 2230 lei. Oferta este
valabilă şi pentru cetăţenii
Uniunii Europene. Nu este necesară vechimea în domeniu. Relaţii
la tel. 0754/701217.

l Penitenciarul-Spital Mioveni cu
sediul în localitatea Mioveni, bd.
Dacia nr.1, judeţul Argeş, intenţionează să încheie contracte de
prestări servicii medicale pentru:
-medic specialist/primar Psihiatrie
- 1 contract ( minim 4 - maxim 7
ore/zi -5 zile/săptămână); - medic
specialist/primar Medicină
internă - 1 contract ( minim 4 maxim 7 ore/zi - 5 zile/săptămână); - medic specialist/primar
Medicină de familie - 1 contract (
minim 4 - maxim 7 ore/zi - 5 zile/
săptămână); Condiţii minime
impuse prestatorului de serviciu:
-să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii,
referitoare la exercitarea profesiei
de medic; -să poată desfăşura
activitatea în regim independent;
-să dețină certificat de înregistrare
fiscală; -să facă dovada că este
membru al Colegiului medicilor
din România; -să facă dovada
asigurării de malpraxis;-adeverință din care să reiasă vechimea
în muncă; -să aibă disponibilitatea
de a intra în contract cu CASAOPSNAJ. Valoarea fondurilor ce
pot fi alocate pentru serviciile
prestate este de maxim 50 lei/oră.
Criteriul de atribuire este prețul
cel mai mic exprimat în lei/oră.
Oferta de preţ reprezentând
tariful pe oră al prestaţiei, se va
transmite până la data de
24.06.2020, ora 13:00, în plic
închis cu mențiunea A nu se
deschide până la data de
24.06.2020, ora 13:00 prin oricare
din următoarele mijloace: email:
spmioveni@anp.gov.ro, poştă sau
depunere directă la sediul instituţiei. Serviciile se vor presta în
cadrul Penitenciarului-Spital
Mioveni. Caietele de sarcini se pot
ridica gratuit de la sediul unității.
Informaţii suplimentare la telefon
fix 0248/260.560 int. 223 sau 248.
l Club Sportiv Chitila, cu sediul
în orașul Chitila, str.Castanilor nr.
41, judeţul Ilfov, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de: Refer e n t , c o n f o r m H G n r.
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 09.07.2020, ora 10:00;
-Proba practică în data de
09.07.2020, ora 15:00; -Proba
interviu în data de 10.07.2020, ora
10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: Studii medii liceale/învățământ vocațional, tehnic;
-vechime: 0-10 ani; -cunoștințe
referitoare la educație fizică
-rugby; -educație și instruire
-anatomie generală și sportivă;

-atenție concentrată și distributivă; -întreprinzător (se implică cu
plăcere în activități dinamice,
activități care presupun competiție, inițiativă și asumarea unor
riscuri). 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 Clubului Sportiv
Chitila, situat în strada Castanilor, nr. 41, Chitila, Ilfov, de luni
până vineri, între orele 8:00-16:00.
Relaţii suplimentare la sediul
Clubului Sportiv Chitila,
persoană de contact: Purluca
Andreea, telefon 0733.840.451,
E-mail: clubsportivchitila@primariachitila.ro
l Muzeul Ţării Făgăraşului „Valer
Literat”, cu sediul în localitatea
Făgăraş, str.Mihai Viteazul, nr.1,
judeţul Braşov, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: -Muzeograf S II -1 post; -Custode gestionar M II -1 post; conform HG nr.
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 9 iulie 2020, ora 10:00;
-Proba interviu în data de 14 iulie
2020, ora 10:00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele
condiţii: Muzeograf S II: -studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în
domeniul ştiinţe umaniste;
-vechime în muncă -minimum 6
luni; -cunoașterea cel puțin a unei
limbi de circulație internațională
(engleză, franceză, germană) nivel
avansat; -cunoștințe de operare
calculator -utilizator experimentat
în sisteme de operare Microsoft
Office (Word, Excel, Power Point),
Internet; -disponibilitate la
program prelungit, inclusiv
sâmbăta, duminica și sărbători
legale, datorită specificului instituției muzeale. Custode gestionar M
II: -studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -vechime
în muncă -minimum 6 luni;
-cunoaşterea unei limbi de circulație internațională, nivel mediu;
-condiții specifice: abilităţi de
comunicare în public, lucru în
echipă; -disponibilitate la program
prelungit, inclusiv sâmbăta, duminica și sărbători legale, datorită
specificului instituției muzeale.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Muzeului Ţării Făgăraşului „Valer
Literat”, strada Mihai Viteazul,
nr.1, respectiv până în data de 1
iulie 2020, ora 14:00. Relaţii supli-
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ANUNȚ de participare la licitație. 1. Primăria Municipiului Galați - cod fiscal: 3814810, str. Domnească nr. 54, tel:
0236.307.718/ fax: 0236/461.460, email: contracte.teren@primariagalati.ro; 2. Primăria Municipiului Galați
organizează, în data de 30.06.2020, licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil cu destinația de
cabinet medical, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat în cartier Ţiglina II I, str. Brăilei nr. 136C, lot 3,
apartament 4, lot 4, parter; 3. Apartamentul 4, în suprafaţă utilă de 30,00 mp, este compus din: cameră 1 în
suprafață de 4,40 mp, camera 2 în suprafaţă 12,20 mp, hol în suprafaţă de 11,80 mp şi debara în suprafaţă de
1,60 mp, cota indiviză de 4,36% din părţile comune, respectiv suprafaţa de 10,93 mp, precum şi cota de 4,36%,
respectiv suprafaţa de 21,92 mp din terenul indiviz aferent blocului în suprafaţă totală de 503,00 mp, având nr.
cadastral nou 105627-C1-U4; 4. Scopul vânzării îl reprezintă atragerea de noi venituri la bugetul local al
Municipiului Galați şi desfăşurarea unor servicii medicale în condiții optime; 5. Informații privind documentația
de participare: 5.1. Documentația de participare se poate solicita şi obține de la sediul Primăriei Municipiului
Galați, Serviciul închirieri, concesiuni şi vânzări terenuri, cabinete medicale; 5.2. Prețul Caietului de sarcini este
de 50 lei; 6. Pentru participarea la licitație, persoanele interesate trebuie să depună plicuri cu documentele de
calificare, în conformitate cu documentația de participare; 6.1. Data limită de depunere a plicurilor: 29.06.2020,
ora 13.00; 6.2. Adresa la care trebuie depuse plicurile: Primăria Municipiului Galați, str. Domnească nr. 54, Biroul
registratură; 6.3. Plicurile se vor depune într-un singur exemplar; 7. Data şi locul în care se va desfăşura şedinta
publică de licitație: 30.06.2020, Primăria Municipiului Galați; 8. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax,
email al instituției competente în soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul
Municipiului Galați, str. Brăilei nr. 153, jud. Galați, tel: 0236/412130, email: tr-galati-comunicare@just.ro; 9.
Persoană de contact: Chițu Laura, tel. 0236/307.718.

mentare la sediul: Muzeului Ţării
Făgăraşului „Valer Literat”,
strada Mihai Viteazul, nr.1,
persoană de contact: Kovacs Marioara -Serviciul Financiar-contabilitate, Compartimentul Resurse
Umane, telefon 0768.186.571,
E-mail: muzeufagaras@yahoo.
com

CITAȚII
l Tarcan Ana Maria este chemată
în data de 06.07.2020 la Judecătoria Iaşi, sala 1, complet C36, ora
8:30, în dosar nr.19501/245/2019,
în proces cu Boboc Cătălin pentru
stabilire domiciliul minor, exercitare autoritate părintească, pensie
întreţinere.
l Se citeaza Dragomir Gheorghe
cu domiciliul necunoscut, in data
de 26.06.2020, orele 8:00, la sediul
Societatii Profesionale Notariale
Ivan Stefan si Ivan Constantin,
Ploiesti, strada Stefan cel Mare
nr.1, Judetul Prahova, telefon
0244/526312, fax 0244/515897,
e-mail office@notariativan.ro, in
cauza succesorala privind
defunctii Costache Gheorghe si
Costache Victoria, fostii cu
ultimul domiciliu in comuna
Valea calugareasca, sat Nicovani
decedati la data de 07.12.2001 si
24.01.1991. Neprezentarea atrage
inlaturarea de la succesiune.
l ANAF - Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice
Galaţi - Administraţia Judeţeană
a Finanţelor Publice Constanţa.
Se citează Dichiu Carol Viorel cu
domiciliul în Constanţa, str. Dorobanţilor nr. 29, jud. Constanţa, în
calitate de pârât, pentru atragerea
răspunderii pentru intrarea în
insolvenţă conform art. 169 din
Legea 85/2014, la Tribunalul
Constanţa, Secţia a II-a civilă, în
data de 06.07.2020, ora 8.30.
Complet F1, în dosarul nr.
3940/118/2015/a3.
l ANAF - Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice

Galaţi - Administraţia Judeţeană
a Finanţelor Publice Constanţa.
Se citează SC Atlantic Gabi SRL
cu sediul în 2 Mai, comuna
Limanu, str. Mihail Kogălniceanu,
nr. 450, CUI 31442100, înmatriculată la Registrul Comerţului sub
nr. J13/753/2013, în calitate de
debitoare pentru deschidere
procedură insolvenţă potrivit
Legii 85/2014, la Tribunalul
Constanţa, Secţia a II-a Civilă, în
data de 27.07.2020, ora 11.00
Complet F12, în dosarul nr.
8146/118/2019.
l Parata Doha Struct SRL cu
ultimul sediu cunoscut in Loc.
Sebis, Oras Sebis, str.Pacii nr.57A,
jud.Arad, este citata la Judecatoria Gont, in dosarul
n r. 4 6 4 / 2 3 8 / 2 0 2 0 , t e r m e n
24.06.2020, Camera 1, Complet
C2-Consiliu, ora 12:00, cerere de
valoare redusa, in proces cu Enel
Energie Muntenia S.A.
l Numitul, Băicoianu Ion, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
București, Str.Foișorul de Foc, nr.
1, et.5, ap. 16, Sector 2, este citat
cu mențiunea de a se prezenta
personal la interogatoriu la Tribunalul București, Secția a IV-a
Civilă din București, Bd.Unirii,
nr. 37, cam. 252, complet F13, ora
9:45, în ziua de marți, 30 iunie
2020, în calitate de pârât, în
dosarul nr.1858/3/2018, în proces
cu reclamanții Petre Ion și Pris
SRL, hotărâre care să țină loc de
act autentic.
l Se citează la sediul Biroului
Individual Notarial Ene Frosina,
din municipiul Tulcea, str. Păcii
nr. 7, bl. P.21, sc. C, ap. 28, judeţul
Tulcea, la data de 07.07.2020, ora
10:30, persoanele cu vocaţie
succesorală legală sau testamentară, la succesiunea defunctului
Savencu Ilie, decedat la data de
27.02.2020, cu ultimul domiciliu
în sat Mineri, Ale. Frasinului nr. 3,
judeţul Tulcea, în Dosar succesoral nr. 31/2020, în vederea
dezbaterii succesiunii.
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DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica
intrarea in faliment prin procedura simplificata in dosarul nr.
3518/105/2019, Tribunal Prahova,
conform sentintei nr. 188 din
02.06.2020 privind pe SC Puiulaur Frest SRL, cu termenele:
depunere declarații creanță in
vederea intocmirii tabelului suplimentar 17.07.2020, întocmirea
tabelului suplimentar al creanțelor 17.08.2020, întocmirea tabelului definitiv consolidat
17.09.2020.
l Anunț privind lucrarea
“Construcție Stație Distribuție
Carburanți și Spălătorie Auto“ pe
strada Caracalului, nr. 12-14,
Corabia, jud.Olt, privind obținere
PUZ la adresa mai sus menționată. Beneficiar: SC Dolgas SRL.
l Just Insolv SPRL notifica
deschiderea procedurii generale a
i n s o l v e n t e i i n d o s a r u l n r.
581/105/2020 Tribunal Prahova,
conform sentintei civile nr. 201
din 02.06.2020 privind pe SC
Bricterm Company SRL, cu
termenele: depunere declarații
creanță 15.07.2020, întocmirea
tabelului preliminar al creanțelor
04.08.2020, întocmirea tabelului
definitiv 31.08.2020, prima
Adunare a Creditorilor avand loc
in data 10.08.2020, orele 12:00 la
sediul administratorului judiciar
din Ploieşti, str. Ion Maiorescu,
bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
l SC Fortuny Advisory SRL,
proprietara a terenului situat in
oras Voluntari, Str.Vasile Alecsandri, tarla. 4, parcela. 121/1,
J u d . I l f o v , n r. c a d a s t r a l
107805,107806, 106468,100201,
in suprafata de 65000mp, anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a
Avizului Favorabil pentru documentatia - Operatiuni Notariale
Si Cadastrale Privind Alipirea
Imobilelor Terenuri, Elaborare
Puz Pentru Stabilire Zonificare
Functionala In Vederea Construirii Unor Imobile Constructii Cu
Destinatia Locuinte Colective,
Spatii Servicii, Imprejmuire.
Documentatia a fost depusa
pentru consultare la Consiliul
Judetean-Ilfov la data
15.06.2020. Observatii/comentarii
se primesc in scris la Directia de
Urbanism din cadrul Consiliului
Judetean-Ilfov, str.Ernest Juvara
n r. 3 - 5 , s e c t o r 6 , B u c u r e s t i
(tel.021.2125693).
l SC Praga Imobiliare SRL,
Becali George, Giavela Mihai,

proprietari ai terenurilor situate
in oras Voluntari, jud.Ilfov, T25,
P 4 4 7 / 1 7 ,
T 2 4 ,
P445/4/1,7,8,9,10,11, T24, P445/2
,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
T25, P447/50,51,52, T24, P445,
T24, P445/12/1, NC.120972,
NC.122355, NC.122356,
NC.122357, NC.122247,
NC.122248, NC.122250,
NC.122251, NC.122252,
NC.122253, NC.122254,
NC.122255, NC.122258,
NC.122259, NC.122260,
NC.122261, NC.122265,
NC.111141, in suprafata totala
de 870740mp, anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil
pentru documentatia - Operatiuni Notariale Si Cadastrale
privind Alipirea Si Dezmembrarea Imobilelor Terenuri,
Elaborare PUZ privind Stabilirea
Conditiilor de Edificare, A Zonificarii Functionale si a Tramei
Stradale Limitrofe Acestor Terenuri. Documentatia a fost depusa
pentru consultare la Consiliul
Judetean-Ilfov la data
15.06.2020. Observatii/comentarii
se primesc in scris la Directia de
Urbanism din cadrul Consiliului
Judetean-Ilfov, str.Ernest Juvara
nr. 3-5, sector 6, Bucuresti
(tel.021.2125693).
l Rusanu Ana-Rucsandra
proprietara a terenului situat in
oras Voluntari, Jud. Ilfov, T8,
Parcela A225/32, NC.368,
C.F.104697, in suprafata de
4000mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii
de obtinere a Avizului Favorabil
pentru documentatia PUZ-elaborare PUZ pentru Parcelarea
Lotului in Vederea Efectuarii de
Operatiuni Notariale Si Cadastrale privind Dezmembrarea
Acestuia. Documentatia a fost
depusa pentru consultare la
Consiliul Judetean-Ilfov la data
15.06.2020. Observatii/comentarii
se primesc in scris la Directia de
Urbanism din cadrul Consiliului
Judetean-Ilfov, str. Ernest Juvara
nr. 3-5, sector 6, Bucuresti
(tel.021.2125693).
l Iordache Georgeta proprietara
a terenului situat in oras Voluntari, Jud.Ilfov, str. Erou Iancu
Nicoale, nr.20, NC.113776, in
suprafata de 3534mp, anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a
Avizului Favorabil pentru documentatia PUZ-Continuare Elaborare PUZ In Vederea Autorizarii
Obiectivului De Investitie-Construire Imobil Locuinte Colective

Av a n d R e g i m D e I n a l t i me-S+P+4E+ER. Documentatia
a fost depusa pentru consultare
la Consiliul Judetean-Ilfov la
data 15.06.2020. Observatii/
comentarii se primesc in scris la
Directia de Urbanism din cadrul
Consiliului Judetean-Ilfov, str.
Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6,
Bucuresti (tel.021.2125693).
l Anastase Rusanu Dana-Maria
proprietara a terenului situat in
oras Voluntari, Jud. Ilfov, T24,
Parcela 445/11, NC.535/2,
C.F.112158, in suprafata de
10000mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii
de obtinere a Avizului Favorabil
pentru documentatia PUZ-Construire Imobil Locuinte Colective
Cu Regim De Inaltime S+P+10e,
Imprejmuire, Amenajare Teren Si
Racorduri/Bransamente, Utilitati, Organizare De Santier.
Documentatia a fost depusa
pentru consultare la Consiliul
Judetean-Ilfov la data
15.06.2020. Observatii/comentarii
se primesc in scris la Directia de
Urbanism din cadrul Consiliului
Judetean-Ilfov, str. Ernest Juvara
nr. 3-5, sector 6, Bucuresti
(tel.021.2125693).
l C.I.I Petcu Viorica, administrator judiciar al debitoarei
Evesin Food SRL, conform
Sentintei nr. 180/27.05.2020
p r o n u n t a t a d e Tr i b u n a l u l
Prahova, sectia a II-a Civila, de
Contencios Administrativ si
F i s c a l , i n d o s a r u l n r.
499/105/2020, in temeiul art. 72
din Legea 85/2014 notifica deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva debitoarei
Evesin Food SRL SRL, avand
J29/485/2016, CUI 35769555,
CUI punct de lucru 36093280,
sediul social in com. Sirna, sat
Sirna, nr. 208, jud. PH. Termenul
limita pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor
asupra averii debitoarei este
10.07.2020. Termenul limita
pentru verificarea creantelor,
intocmirea, publicarea in BPI a
tabelului preliminar al creantelor
este 22.07.2020. Termenul limita
pentru definitivarea tabelului
creantelor este 14.08.2020. Prima
adunare a creditorilor va avea loc
la sediul lichidatorului judiciar
din Ploiesti, str. Splaiului, nr. 26,
bl. 34R2, ap. 2, jud. Prahova in
data de 27.07.2020.
l Unitatea administrativ-teritorială Ciupercenii Noi, din judeţul
Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectorul cadastral nr.4, 17,

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
18, 36, începând cu data de
23.06.2020, pe o perioadă de 60 de
zile, la sediul Comunei Ciupercenii Noi, conform art.14 alin.(1)
şi (2) din Legea cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr.7/1996,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Cererile
de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei şi pe site-ul
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară. Cererile de
rectificare depuse prin orice alte
mijloace de comunicare decât cele
menționate mai sus nu vor fi luate
în considerare.
l Primarul Comunei Şofronea
Anunta publicul,autoritatile interesate si proprietarii terenurilor
din zona despre intenţia de elaborare PUZ şi RLU pentru “ Zona
Prestari Servicii ” in extravilanul
comunei Şofronea,DJ 709B F.N.
de catre investitorii Dodu Horia
Şi Anca, Ţica Călin Şi Monica, cu
domiciliul în oraşul Arad, strada
Cezar nr.42, proprietarii terenului
în suprafata de 19000 mp, teren
situat pe teritoriul administrativ
al comunei Şofronea, in extravilanul localitatii, DJ 709B , identificat prin C.F.nr.303409 Şofronea
si nr.cad. 303409. Proiectantul
PUZ este SC L&C Total Proiect
SRL. Publicul este invitat să
consulte documentele privind
propunerile PUZ şi să transmită
observaţii şi sugestii asupra
acestor documente la sediul
Primăriei Şofronea, în perioada
17.06.2020 - 03.07.2020. Se organizeaza dezbatere publică în data
de 03.07.2020, ora 10:00 la sediul
Primariei comunei Şofronea.
Răspunsurile la observaţiile şi
sugestiile transmise precum şi
rezultatele informării şi consultării se vor posta pe sit-ul primăriei şi afişa la sediul acesteia în
termen de 15 zile de la încheierea
perioadei de consultare. Persoanele responsabile cu informarea
si consultarea publicului sunt :
Zau Sanda – responsabil cu urbanismul - tel.0731404664.
l Subsemnaţii Muntean Radu,
Popa Gabriela, Mang Petru Şi
Elena, având domiciliul în oraşul
Deva, str. Horea nr. 162, jud.
Arad, anunţă elaborarea primei
versiuni a planului “Zonă Condominii 4 Apartamente Şi Locuinţă
Individuală - Faza PUZ”
amplasat în Arad, str. Măcieşului,
nr. 16, jud.Arad şi declanşarea
etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului
se poate realiza la sediul BIA Arh.Cioară Lucian, localitatea

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Arad, str. Muncii nr. 34, zilnic
între orele 10:30 - 12:30. Comentariile şi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Arad,
splaiul Mureşului nr. FN, în
termen de 18 zile calendaristice
de la data ultimului anunţ.
l Subsemnaţii Dodu Horia Şi
Anca, Ţica Călin Şi Monica,
având domiciliul în oraşul Arad,
str. Cezar nr. 42, jud.Arad,
anunţă elaborarea primei
versiuni a planului “Zonă
Prestări Servicii - Faza PUZ”
amplasat în Şofronea, DJ 709B,
nr. FN, jud.Arad şi declanşarea
etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului
se poate realiza la sediul SC L&C
Total Proiect SRL, localitatea
Arad, str. Muncii nr. 34, zilnic
între orele 10:30 - 12:30. Comentariile şi sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Arad,
splaiul Mureşului nr. FN, în
termen de 18 zile calendaristice
de la data ultimului anunţ.
l Comuna Ghiroda, titular al
proiectului „Modernizare străzi
în comuna Ghiroda: str. Făgăraș,
str. Câmpului, str. Jiul, str. Bega,
str. Moldovei -lot 7”, anunță
publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de
către APM Timiș de a nu se
supune evaluării impactului
asupra mediului, evaluarii adecvate și evaluării impactului
asupra corpurilor de apă în
cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului,
pentru proiectul „Modernizare
străzi în comuna Ghiroda: str.
Făgăraș, str.Câmpului, str.Jiul,
str.Bega, str.Moldovei -lot 7”,
propus a fi amplasat în comuna
G h i r o d a , l o c . G h i r o d a , s t r.
Făgăraș, str.Câmpului, Str.Jiul,
str.Bega, str.Moldovei, jud.Timiș.
l SC Mondial Group SRL, cu
sediul în București, sector 4, al.
Slătioara, nr. 11, bl. C11, sc. C, et.
2, ap. 26, înregistrată la ONRC
București, CUI 15323565, informează pe cei interesați că s-a
depus solicitarea pentru emiterea
autorizației de mediu pentru activitatea de comerț cu amănuntul
al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate,
desfășurată în București, sector 5,
str.Toporași, nr. 14. Informațiile
la sediul ARPM București, sector
6, Al.Lacul Morii, între orele
9:00-12:00, luni/vineri. Propuneri
sau contestații se pot depune la
sediul ARPM București în termen
de 10 zile de la data publicării
prezentului anunț.
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l SC Mondial Group SRL, cu
sediul în București, sector 4, al.
Slătioara, nr. 11, bl. C11, sc. C, et.
2, ap. 26, înregistrată la ONRC
București, CUI 15323565, informează pe cei interesați că s-a
depus solicitarea pentru emiterea
autorizației de mediu pentru activitatea de comerț cu amănuntul al
carburanților pentru autovehicule
în magazine specializate, desfășurată în București, sector 3, str.
Sold.Stelian Mihale, nr. 14-20.
Informații la sediul ARPM București, sector 6, Al.Lacul Morii,
între orele 9:00-12:00, luni/vineri.
Propuneri sau contestații se pot
depune la sediul ARPM București
în termen de 10 zile de la data
publicării prezentului anunț.
l Pascalău Marinela PFA, în calitate de titular, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a avizului de
gospodărire a apelor la Administraţia Bazinală de Apă Crișuri,
pentru obiectivul „Elaborare
documentaţie pentru modificare
proiect autorizat, extindere şi
schimbare destinaţie corp C1 din
casă în pensiune agroturistică,
prin AC 276/06.09.2017 emisă de
Preşedintele Consiliului Judeţean
Cluj, amplasat în loc. Călățele
Pădure, nr. 586A, com.Călățele,
jud.Cluj. Publicul interesat poate
obţine informaţii suplimentare de
la solicitantul avizului Pascalău
Marinela PFA (com.Poieni, sat
B o l o g a , n r. 2 3 2 A , j u d . C l u j ,
tel.0774.083.680) sau de la ABA
Crișuri (jud.Bihor, mun.Oradea,
s t r. I o n B o g d a n , n r. 3 5 ,
tel.0259.442.033) până la data
01.07.2020.
l Truți Ramona Nicoleta anunță
publicul interesat asupra deciziei
etapei de încadrare a APM Timiș
de a nu se supune evaluării
impactului asupra mediului,
evaluării adecvate și evaluării
impactului asupra corpurilor de
apă, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul:
„Construire anexă, terasă și
împrejmuire”, propus a fi
amplasat în com.Giroc, str. FN,
C F n r. 4 0 1 7 4 4 , j u d . Ti m i ș .
Proiectul deciziei de încadrare și
motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul APM
Timiș, în localitatea Timișoara, Bv
Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timișoara, în zilele de luni-joi, între
orele 8:00-16:30 și vineri, între
orele 8:00-14:00, precum și la
următoarea adresă de internet
http://apmtm.anpm.ro, secțiunea
Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/

observații la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de
la data publicării anunțului pe
pagina de internet a autorității
competente pentru protecția
mediului.
l Truți Iluță anunță publicul
interesat asupra deciziei etapei de
încadrare a APM Timiș de a nu se
supune evaluării impactului
asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului
asupra corpurilor de apă, în
cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului,
pentru proiectul: „Construire
anexe și împrejmuire”, propus a fi
amplasat în com.Giroc, str.FN,
C F n r. 4 0 1 7 4 3 , j u d . Ti m i ș .
Proiectul deciziei de încadrare și
motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul APM
Timiș, în localitatea Timișoara, Bv
Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timișoara, în zilele de luni-joi, între
orele 8:00-16:30 și vineri, între
orele 8:00-14:00, precum și la
următoarea adresă de internet
http://apmtm.anpm.ro, secțiunea
Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/
observații la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de
la data publicării anunțului pe
pagina de internet a autorității
competente pentru protecția
mediului.

IMOBILIARE
l Anunț De Publicitate Privind
Cumpărarea Unui Imobil Cu
Destinația De Sediu Pentru Autoritatea Națională Pentru Administrare Și Reglementare În
Comunicații. Autoritatea Națională Pentru Administrare Și
Reglementare În Comunicații, cu
sediul în București, str. Delea
Nouă, nr. 2, sector 3; e-mail:
ancom@ancom.ro, web: www.
ancom.ro, în calitate de autoritate
contractantă. Obiectul Procedurii:
Achiziția unui imobil cu destinația de sediu central pentru
Autoritatea Națională pentru
Administrare și Reglementare în
Comunicații; Procedura de atribuire aplicată: procedură internă;
Modul obținerii documentației de
achiziție. Gratuit: prin descărcarea de pe site-ul Ancom,
respectiv www.ancom.ro - secțiunea Anunțuri - Anunțuri achiziții imobile; de la sediul
autorității contractante; prin orice
formă legală de transmitere, în
urma unei solicitări scrise, înregistrată la Ancom Sediul Central.
Termenul limită de depunere a
ofertelor: data de 17.08.2020, ora
11:00; a) Adresa la care se depun
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ofertele: sediul Ancom, str. Delea
Nouă, nr. 2, sector 3, București Registratură; b) Limba în care se
redactează oferte: limba română;
Data, ora și locul deschiderii ofertelor: data de 17.08.2020, ora
12:00, sediul Ancom, str. Delea
Nouă, nr. 2, sector 3, București;
Criterii de calificare ofertanți:
conform Cap.2 și Cap.3 din
Caietul de sarcini; Criteriul de
atribuire: obținerea celui mai bun
punctaj, conform Cap.5 din
Caietul de sarcini; Perioada de
timp în care ofertantul trebuie să
își mențină oferta valabilă - până
la 31 martie 2021; Depunerea
ofertelor: se va efectua conform
Cap. 4, pct.4.1 - Etapa de depunere a ofertelor și Cap.8 - Modul
de prezentare a ofertelor din
Caietul de sarcini și ofertele pot fi
depuse incepând cu data de 06
iulie 2020; Reguli pentru solicitările de clarificări: Toți posibilii
ofertanți pot solicita clarificări, în
scris, atât de la sediul central
Ancom, cât și pe email la adresa
achizitiesc@ancom.ro, până la
data de 20.07.2020, ora 14:00.
Solicitările primite ulterior acestei
date nu vor fi luate în considerare.
Autoritatea contractantă va
răspunde solicitării în cel mult 5
zile lucrătoare de la primire.
Regulile de formulare a contestațiilor: conform prevederilor Caietului de Sarcini. Contestațiile se
depun, în scris, la sediul central
Ancom. Comisia de soluționare a
contestațiilor va transmite ofertantului contestatar un exemplar
al procesului verbal de soluționare
a contestației. Relații suplimentare: De luni până joi, în intervalul orar 08:30 - 17:00 și vineri,
în intervalul orar 08:30 - 14:30,
persoană de contact Florian
Gomoi, tel. mobil/fix:
0771.168.190/ 0372.845.541 sau pe
email la adresa achizitiesc@
ancom.ro Orice ofertant poate
participa la deschiderea ofertelor
în condițiile menționate în Caietul
de sarcini.

LICITAȚII
l Clubul Sportiv Municipal
Slatina, cu sediul în mun.Slatina,
str.Bld.Sf.Constantin Brâncoveanu, nr. 1, jud. Olt, organizează,
în conformitate cu prevederile
Hotărârii Consiliului Local al
mun.Slatina nr. 83/28.04.2020, la
data de 18.06.2020, ora 10:00,
licitație publică pentru închirierea
spațiului destinat comerț alimentație publică din incinta Clubului
Nautic și de Agrement „Plaja Olt”
reprezentând foișor din lemn în
suprafață construită la sol de
27,35mp, iar suprafața utilă de

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

23,65mp. Procurarea documentației pentru participarea la licitație
se face de la Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu sediul în mun.
Slatina, str.Bld.Sf.Constantin
Brâncoveanu, nr.1, jud.Olt,
persoană de contact Cirstea Lidia,
telefon/fax: 0349.881.148, e-mail:
csmslatina@yahoo.com. Depunerea ofertelor se face la sediul
Clubului Sportiv Municipal
Slatina până la data de
17.06.2020, ora 12:00.
l Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.
139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului
Alexandria nr. 141/27.05.2020,
organizează licitaţie publică
pentru vânzarea unui imobil,
aparţinând domeniului privat de
interes local al municipiului
Alexandria, cu numărul cadastral
26158, situat în strada Alexandru
Ghica, nr.121A. Licitaţia va avea
loc în data de 07.07.2020 orele
11:00 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr.
139. Documentaţia de licitaţie
poate fi studiată şi achiziţionată,
contra cost, la sediul Primăriei
municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public
şi Privat. Împotriva licitaţiei se
poate face contestaţie în condiţiile
Legii 554/2004, a contenciosului
administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare. Informaţii
suplimentare se pot obţine la
Serviciul Gestionare Patrimoniu
Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria ,
telefon 0247317732, int.132.”
Clarificările privind licitaţia se
pot obţine maxim până la data de
01.07.2020.
l Anunț: Închirierea unor spații
amplasate în imobilul „Dispensar
Uman Săcălășeni”, în vederea
derulării unor activități specifice.
Informaţii generale privind concedentul: Comuna Săcălășeni, localitatea Săcălășeni, strada Unirii,
nr.87, județul Maramureș, C.I.F.
3627390, cod poștal: 437280,
România, telefon: 0262289333,
fax: 0362780129, e-mail:
primarie@sacalaseni.ro. Informaţii generale privind obiectul
procedurii de licitaţie publică, în
special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: licitaţie publică în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.
5 7 / 2 0 1 9 ş i a l e : H . C . L . n r.
44/29.04.2020: în vederea închirierii unor spații în suprafață totală
de 34,44 mp., amplasate în
imobilul „Dispensar Uman Săcălășeni”, proprietate publică a

GATA!
Simplu, nu?

Comunei Săcălășeni conform
H.C.L nr. 91 din 21.11.2019,
pentru derularea unor activități
de asistenţă medicală generală/
medicină de familie; H.C.L. nr.
45/29.04.2020: în vederea închirierii unor spații în suprafață totală
de 25 mp., amplasate în imobilul
„Dispensar Uman Săcălășeni”,
proprietate publică a Comunei
Săcălășeni conform H.C.L nr. 91
din 21.11.2019, pentru derularea
unor activități de asistenţă medicală generală/medicină de familie;
H.C.L. nr. 46/29.04.2020: în
vederea închirierii unui spațiu în
suprafață de 18,57 mp., amplasat
în imobilul „Dispensar Uman
Săcălășeni”, proprietate publică a
Comunei Săcălășeni conform
H.C.L nr. 91 din 21.11.2019,
pentru derularea unor activități
de asistenţă medicală generală/
medicină de familie; H.C.L. nr.
47/29.04.2020: în vederea închirierii unui spațiuîn suprafață de
18,57 mp., amplasat în imobilul
„Dispensar Uman Săcălășeni”,
proprietate publică a Comunei
Săcălășeni conform H.C.L nr. 91
din 21.11.2019, cu destinația
cabinet medical stomatologic;
Informaţii privind documentaţia
de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei
de atribuire: de la sediul Comunei
Săcălășeni, localitatea Săcălășeni,
strada Unirii, nr. 87, județul
Maramureș. 3.2. Denumirea şi
datele de contact ale compartimentului din cadrul instituţiei de
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretarul General al
Comunei Săcălășeni, localitatea
Săcălășeni, strada Unirii, nr. 87,
județul Maramureș. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit în format electronic sau pe suport hârtie 16 lei;
3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 3 iulie 2020, ora
14:00. 4. Informaţii privind ofertele: se regăsesc în caietul de
sarcini. 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 9 iulie 2020, ora
15:00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: ofertele se depun
la sediul Comunei Săcălășeni,
localitatea Săcălășeni, strada
Unirii, nr. 87, județul Maramureș.
4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă:
un exemplar original și un exemplar în copie. 5. Data şi locul la
care se va desfăşura ședinţa
publică de deschidere a ofertelor:
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10 iulie 2020, ora. 10:00, la sediul
Comunei Săcălășeni, localitatea
Săcălășeni, strada Unirii, nr. 87,
județul Maramureș. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Județean Maramureș,
bd. Republicii, nr. 2A, Baia Mare,telefon: 0262218235, fax:
0262218209, adresă e-mail: tr-maramures-reg@just.ro, în termenul
prevăzut de lege. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 16 iunie 2020
l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
P r o t r u c k Tr a n s p o r t S R L ,
desemnat prin Sentinta civila nr.
3709 din data de 07.11.2019,
pronuntata de Tribunalul Ilfov Sectia Civila, în dosarul nr.
3979/93/2018, anunta scoaterea la
vanzare a bunului imobil aflat in
proprietatea Protruck Transport
SRL, constand in teren agricol
extravilan (situat in Petrachioaia,
judetul Ilfov, identficat cu NC
1798/2, in valoare totala e 9.000
euro. Vanzarea bunului imobil
apartinand societatii falite se va
organiza in data de 26.06.2020 ora
14:00, prin licitatie publica cu
strigare. In cazul in care bunul
imobil nu se va adjudeca la
termenul de licitatie stabilit, se
vor organiza alte 2 (doua) licitatii
saptamanale in datele de
03.07.2020 si 10.07.2020 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 organizare a acestora se pot obtine din
caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar. Caietele 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.
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 si 0721.236.313.
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l Debitorul Tehnofarm Valleriana SRL societate in faliment,
prin lichidator judiciar Dinu,
Urse Si Asociatii SPRL, scoate la
vanzare: 1. Opel Corsa, nr. inmatriculare DB 08 SOD, an fabricatie 2008, pret pornire licitatie
-1.045,00 Euro exclusiv TVA; 2.
Renault Clio, nr. inmatriculare
DB 06 WEL, an fabricatie 2007,
pret pornire licitatie -1.375,00
Euro exclusiv TVA; 3. Citroen
C5 nr. inmatriculare DB 08 EKV,
an fabricatie 2001, pret pornire
licitatie -605,00 Euro exclusiv
TVA; Autoturismele se vand in
mod individual 4. Bunuri mobile
de tip mijloce apartinand Tehnofarm Valleriana in valoare de
3.978,84 Euro exclusiv TVA;
-Pretul de pornire al licitatilor
pentru autoturisme si pentru
bunurile mobile de tip mijloace
apartinand Tehnofarm Valleriana SRL reprezinta 55% din
valoarea de piata exclusiv TVA,
aratata in Raportul de Evaluare,
listele cu aceste bunuri pot fi
obtinute de la lichidatorul judiciar cu un telefon in prealabil la
021.318.74.25. -Pretul Caietului
de sarcini pentru autoturisme si
pentru bunurile mobile de tip
mijloace este de 500,00 Lei
exclusiv TVA. Participarea la
licitatie este conditionata de:
-consemnarea in contul nr.
RO76BREL0002001680810100
deschis la Libra Internet Bank,
cel mai tarziu cu o zi inainte de
data si ora stabilita pentru licitatie, a garantiei de 10% din
pretul de pornire al licitatiei
pentru bunurile pentru care se
liciteaza; -achizitionarea cel mai
tarziu cu o zi inainte de data si
ora stabilita pentru licitatie a
Caietului de sarcini, ce poate fi
achitat in contul lichidatorului
judiciar nr. RO43 INGB 5514
9999 0051 3726 deschis la ING
BANK –Sucursala Dorobanti sau
in numerar la sediul acestuia din
Bucuresti str. Buzesti nr.71, et.5,
cam. 502-505, sector 1. Pentru
autovehicule si pentru bunurile
mobile de tip mijloace, prima
sedinta de licitatie a fost fixata in
data de 29.06.2020, ora 15:00, iar
daca bunurile nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele
sedinte de licitatii vor fi in data
de 06.07.2020; 13.07.2020;
20.07.2020; 27.07.2020 ora 15:00.
Toate sedintele de licitatie se vor
desfasura la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Str.
Buzesti nr. 71, et. 5, cam.
502-505, sector 1. Pentru relatii
suplimentare sunati la
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.

Covasna, tel.: 0267.347.223, fax:
0267.347.061, e-mail: secretariatchichis@yahoo.com. 2. Informații generale privind obiectul
concesiunii: Imobil proprietate
publică, în suprafața totală de
136.615mp (13,66Ha), identificat prin CF nr.23763 Chichiş,
nr.cadastral 23763 și care se
compune din: -teren intravilan,
categoria de folosință „curți,
construcții” în suprafața de
11.000mp (1,1Ha); -fâneață,
categoria de folosință „fâneață”
în suprafață de 65.130mp
(6,51Ha); -luciu de apă, categoria de folosință „ape stătătoare” în suprafață de 60.485mp
(6,04Ha). 3.Informații privind
documentația de atribuire: 3.1.
Documentația de atribuire
poate fi achiziționată de la
sediul Primăriei Comunei
Chichiș, 527075 Chichiș, nr.
103, județul Covasna, Registratura (Compartimentul Secretariat, Relații cu Publicul), tel.:
0267.347.223, fax: 0267.347.061,
e-mail: secretariatchichis@
yahoo.com. Persoanele interesate pot achita taxa de participare respectiv, contravaloarea
documentației de atribuire în
suma de 50Lei, la casieria
concedentului sau în contul
concedentului RO66TREZ
2565006XXX000167 deschis la
Trezoreria Sf.Gheorghe, codul
fiscal al concedentului fiind
4201899; 3.2. Taxa de participare este de 500Lei/participant;
3.3. Data limită pentru solicitarea clarificărilor -12.07.2020,
ora 12:00. 4.Informații privind
ofertele: 4.1. Data limită de
depunere a ofertelor
-20.07.2020, ora 10:00 -un exemplar original și două exemplare
copie; 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele -la sediul Primăriei Comunei Chichiș, 527075
C h i c h i ș , n r. 1 0 3 , j u d e ț u l
Covasna. 5.Data și locul la care
se va desfășura ședința publică
de deschidere a ofertelor:
20.07.2020, ora 11:00, la sediul
Primăriei Comunei Chichiș,
527075 Chichiș, nr. 103, județul
Covasna. 6.Instanța competentă
în soluționarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea
instanței -Tribunalul Covasna,
cu sediul în 520023 Sf.
Gheorghe, str.Kriza Janos, nr. 2,
județul Covasna, telefon
0267.311.606, în termen de 15
zile de la comunicare. 7. Data
transmiterii anunțului de licitație către Monitorul Oficial al
României, în vederea publicării:
16.06.2020. 8.Informații suplimentare: tel.0267.347.223.

l Amatti Industri S.R.L., societate in faliment, prin lichidator
judiciar Andrei Ioan IPURL, cu
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr.
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova,
scoate la vanzare urmatoarele
bunuri: Mercedes Vito, an fabricatie 2002, nr. km 300.000350.000, pret 954 euro, fara TVA;
Autoutilitara Scania, an fabricatie
1998, nr. km 986.218, pret 3.951
euro, fara TVA; Skoda Octavia,
an fabricatie 2008, nr. km375.063,
pret 4.956,30 euro, fara TVA;
Ford Transit, an fabricatie 2003,
nr. km 226.088, pret 1.941,30 euro,
fara TVA; Ford Transit, an fabricatie 2002, nr. km 304.061, pret
1.619,10 euro, fara TVA. Pretul
bunurilor mobile este diminuat cu
10 % fata de pretul de evaluare,
conform hotararii creditorilor.
Inscrierea la licitatie se poate
efectua cu 48 de ore inaintea datei
tinerii licitatiei, mai multe relatii
precum si achizitionarea regulamentului de vanzare se pot obtine
de la sediul lichidatorului judiciar,
din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30,
et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, la
numerele de telefon/fax:
0728.485.605/0244.597.808, email:
office@andreiioan.ro sau pe site-ul
www.andreiioan.ro. Licitatia se va
organiza in data de 17.06.2020,
ora 12:00, iar in cazul in care
bunurile nu vor fi valorificate,
aceasta este reprogramata pentru
data de 18.06.2020, 19.06.2020,
22.06.2020, 23.06.2020,
24.06.2020, 25.06.2020,
26.06.2020, 29.06.2020.
l SC Braicar SA Brăila, cu sediul
în Brăila, b-dul.Independenței, nr.
10, bloc B2, vinde prin licitație
deschisă cu strigare, mijloace fixe
scoase din uz cu durata de
serviciu îndeplinită. Licitația se va
desfășura la sediul SC Braicar SA
în data de 02.07.2020, ora 10:00.
Caietul de sarcini se pune la
dispoziția solicitanților în format
electronic sau pe suport de hârtie,
contra cost, taxa fiind de 100Lei la
care se adaugă TVA, care se va
achita în contul RO64 BACX
0000 0008 2649 3000 UniCredit
Bank SA - Sucursala Brăila, sau
cu numerar la casieria societății.
Înscrierea la licitație se va face in
zilele de luni-vineri, în intervalul
orar 08:00-14:00, începând cu
data de 18.06.2020 și până la data
de 01.07.2020, ora 14:00. Relații
suplimentare se pot obține la
tel.0239.614.401- Serviciul Tehnic.
l 1.Informații generale privind
concedentul: UAT Comuna
Chichiș (Primăria Comunei
Chichiș), 527075 Chichiș, sat
C h i c h i ș , n r. 1 0 3 , j u d e ț u l

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
PIERDERI
l Societatea „Inter Praktikal”
SRL, J6/396/2005, CUI-17517827,
Reprezentat prin asociat unic
Daroczi Arthur- Zoltan, declar
pierdut Certificat Constatator
pentru Punct De Lucru situat in
oraş Beclean, Str.Piaţa Libertăţii,
nr.19, jud.BN. Declar Nul
l Declar pierdut și nul Atestat
profesional transport marfă seria
5a T00673187M eliberat de ARR
Timiș, pe numele Călina Cătălin.
l Serviciul Public Aquasal Transcarpatica Fundata, cu sediul în
comuna Fundata, nr. 56, jud.
Brașov, identificat prin CIF:
39858450, declară pierdut Certificatul constatator seria BV, nr.
01391, emis de Ministerul Muncii
și Justiției Sociale- Inspectoratul
Teritorial de Muncă Brașov. Îl
declarăm nul.
l Pierdut CAA (Certificat de
Ambarcațiune de Agrement) seria
A001476, eliberat de CP Mangalia
la data de 23.05.2016. Se declară
nul.
l Subscrisa Bunda Gabriel
Robert PFA, declar pierdut Ceritificatul de înregistare pe numele
Bunda Gabriel Robert PFA,
având seria B, nr. 3190492, eliberată la data de 15.02.2016, având
datele F40/256/2016. Îl declar
nul.
l Subsemnatul Enache Robert
Ionuț declar că am pierdut următoarele acte: Certificat de pregătire profesională a conducătorului
auto, seria 0430125000, valabil
până la 22.01.2023, certificat
ADR, seria 122443, valabil până
la 26.01.2023, cartela conducătorului auto seria 0000000009
VLG000, valabil până la
02.02.2023. Le declar nule.
l Pierdut certificat înregistrare
seria B nr. 0440148, eliberat la
06.08.2008 de ONR Iași pe
numele: SC Redamo Studio SRL
din Iași, b-dul Alexandru cel Bun
nr.35, bl. X2, ap.4, J22/1638/2004,
CUI 16658992. Se declară nul.
l SC Dobai Consulting & Management Srl, cu sediul în Bucureşti,
sector 2, strada Tunari nr.30,
având CUI: 24041148 şi
J40/10338/2008, declarăm pierdute carte moped, certificat de
înregistrare moped şi plăcuţe. Le
declarăm nule. Serie sasiu 000340
ş i n r. i d e n t i f i c a r e L L L J TCBPDX71.

