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OFERTE SERVICIU
l Personal curățenie imobil birouri 
Bd.Dacia, nr.140, cu program între 
06:00-14:00, carte de muncă, 1.500 Lei 
în mână. 021.200.74.79, după ora 
09:00.

l Tudal Expert Construct S.R.L, cu 
sediul social în București, Str.Hagi 
Dina, nr.37C, cam.3, sector 5, înregis-
trată la Oficiul Registrului Comerțului 
s u b  n r.  J 4 0 / 5 3 2 / 1 7 . 0 1 . 2 0 1 9 , 
CUI:40440930, angajează: adminis-
trator societate comercială -cod COR 
242111 -1 post. Pentru CV, la adresa 
de e-mail igen91241@gmail.com.

l Serviciul Local de Salubrizare Glina 
cu sediul în comuna Glina, str. Liber-
tății nr.292, județ Ilfov, organizează în 
data de 09.02.2021 concurs recrutare 
pentru postul de Şofer- Compartiment 
Transport. Condiţii specifice de parti-
cipare la concurs: vechime în muncă 
20 ani, studii medii/ generale, permis 
conducere categoriile B, C, E. Dosa-
rele de concurs se depun la sediu în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului în Monitorul 
Oficial și la ziar, respectiv de la data de 
18.01.2021 până la data de 21.01.2021, 
ora 15:00. Persoană de contact 
Văduva Nicoleta Monica, email glina.
serviciul.salubrizare@ gmail.com, 
telefon 021-467.12.14.

l Primăria Comunei Coșula, județul 
Botoșani, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual 
temporar vacant de: Şef Serviciu 
Voluntar Pentru Situații de Urgență, 
în data de 09.02.2021, ora 11:00, proba 
scrisă și în data de 11.02.2021 , ora 
11:00, interviul ,dosarele se depun 
până pe 22.01.2021, ora 14:00 la sediul 
Primăriei Coșula. Condiţii de partici-
pare la concurs: a)Studii medii absol-
vite cu diplomă de bacalaureat; b)
Curs șef S.V.S.U cu certificat de 
absolvire; c)Permis de conducere cate-
goria „B”; d)Domiciliul stabil în 
comuna Coșula; e)Nu se solicită 
vechime în specialitate. 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 
instituției. Date contact: Primăria 
Coșula tel 0231/619.411.

l Colegiul Silvic Theodor Pietraru, cu 
sediul în comuna Brănești, Str.Slt. 
Petre Ionel, nr.4, judeţul Ilfov, organi-
zează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: -numele 
funcției: Informatician -număr 
posturi: 0,5 conform HG nr.286 
/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
09.02.2021, ora 10:00; -Proba interviu 
în data de 09.02.2021, ora 13:00; 
-Proba practică în data de 09.02.2021, 
ora 14:00. Condiții specifice de partici-
pare la concurs: -absolvirea, cu 

diplomă a unei instituții de invăță-
mânt superior sau a unei unități de 
învățământ preuniversitar de profil; 
-vechime în specialitatea studiilor -3 
ani. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul Colegiul Silvic 
Theodor Pietraru, cu sediul în locali-
tatea Brănești, Str.Slt. Petre Ionel, 
nr.4, judeţul Ilfov. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Colegiului Silvic 
T h e o d o r  P i e t r a r u ,  t e l e f o n 
021/350.12.70, fax 021/350.12.70. 
Persoană de contact Ionașcu Gica, 
telefon 0721.366.209.

l Grădinița cu Program Prelungit 
Deta, cu sediul în oraș Deta, Str.
Ştefan cel Mare, nr.4/a, judeţul Timiș, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, de: 
-Muncitor cu atribuții de bucătar, 1,00 
n o r m ă ,  c o n f o r m  H . G . 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Selecție a dosarelor 
în data de: 04.02.2021; -Proba scrisă în 
data de 09.02.2021, ora 10:00; -Proba 
interviu în data de 10.02.2021, ora 
10:00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: medii, 
calificare în domeniu; -să aibă experi-
ență în domeniu; -să fie dispusă la 
program flexibil; -să fie o persoană 
sociabilă. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, orele 14.30, la 
sediul  Grădinița cu Program 
Prelungit Deta, Str.Ştefan cel Mare, 
nr.4/A, localitatea Deta, Județul 
Timiș. Relaţii suplimentare la sediul: 
Grădinița cu Program Prelungit Deta, 
persoană de contact: Bradea Alina, 
telefon 0766.405.611, E- mail: 
ali05bm@yahoo.com

l Primăria Popești, județul Iași 
anunță organizarea concursului 
pentru ocuparea unor funcţii publice  
vacante din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei 
Popești, judeţul Iași, conform teme-
iului legal din O.U.G.57/2019 cu 
modificările și completările ulterioare: 
1.consilier, clasa I, grad profesional 
asistent, în cadrul Compartimentului 
de Evidenţă Agricolă și Cadastru, 
conform temeiului legal din O.U.G.57/ 
2019 cu modificările și completările 
ulterioare. 2.consilier, clasa I, grad 
profesional principal, în cadrul 
Compartimentului de Resurse 
Umane, conform temeiului legal din 
O.U.G.57/ 2019 cu modificările și 
completările ulterioare. Concursul de 
recrutare se va desfășura în data de 
17.02.2021. Relaţii la sediul Primăriei 
Comunei Popești, judeţul Iași. 
Persoana de contact doamna consilier 
juridic, Galit Claudia, telefon: 
0740668544.

l Subscrisa Şcoala Gimnazială Homo-
rodu de Mijloc, judeţul Satu Mare, în 
conformitate cu art.7 alin.4 din H.G. 
nr.286 din 23 martie 2011 cu modifică-
rile și completările ulterioare, organi-
zează concurs pentru ocuparea unui 
post contractual vacant de îngrijitor 
curăţenie (0,25 normă). Condiții speci-
fice: -studii medii atestate cu certificat 
de absolvire a ciclului inferior al lice-
ului, -vechimea în specialitate minim 2 
ani. Dosarele de concurs se vor depune 
la sediul instituţiei, compartimentul 
secretariat, în perioada 19.01.2021- 
02.02.2021, zilnic în intervalul orar 
08-14. Proba scrisă va avea loc în data 
de 09.02.2021, ora 9:00, interviul în 
11.02.2021 ora 10:00  la sediul unităţii 
de învăţământ. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la nr. de telefon 0261/870715.

l Liceul Teoretic C.A. Rosetti  organi-
zează concurs pentru ocuparea în 
conformitate cu H.G. nr. 286/2011 
modificată și completată de H.G. nr. 
1027/2014 și O.U.G. 90/2017  în cadrul 
instituţiei a  următoarelor posturi: 1) 1 
post vacant Administrator financiar cu 
indemnizaţie de conducere  perioadă 
nedeterminată. Condiţii specifice de 
participare la concurs pentru adminis-
trator financiar: Nivelul studiilor= 
Superioare, Economice; Vechime în 
specialitatea studiilor și vechime în 
contabilitate bugetară  necesare 
ocupării postului= minim 5 ani. Data, 
ora și locul de desfășurare a concur-
sului: ziua de 09.02.2021 ora 13:00 
proba scrisă, ziua de 11.02.2021 ora 

13:00  proba practică și interviul în ziua 
de 15.02.2021 ora 13:00. Data limită 
până la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs este 
02.02.2021 ora 16:00, la sediul Liceului 
Teoretic C.A. Rosetti. Date contact:  
Runcan Sica= telefon: 0728242331.

l Primăria Comunei Cornești, cu 
sediul în comună Cornești, sat 
Cornești, Str.Calea Ploiești, nr.4, 
judeţul Dâmbovița, organizează 
concurs pentru ocuparea unor funcţii 
contractuale vacante: -șofer II -două 
posturi în cadrul Compartimentului 
Patrimoniu, Administrativ, Protecția 
Muncii și Protecția Mediului, conform 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 09.02.2021, ora 10:00; -Proba 
interviu în data de 11.02.2021, ora 
10:00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -condiții generale 
conform art.3 al Regulamentu-
lui-cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286 din 23 martie 2011 
cu modificările și completările ulteri-
oare; -condițiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs pentru 
ocuparea unui post de șofer sunt: 
-studii generale/medii liceale absolvite 
cu diplomă de bacalaureat; -vechime 
minimă -5 ani; -permis conducere cate-
goria B și D; -atestat profesional trans-
port public de persoane, în termen de 
valabilitate; -posesor cartelă tahogra-
fică în termen de valabilitate; -disponi-
bilitate program prelungit. Candidaţii 

vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Cornești. Relaţii suplimentare la 
sediul: Primăriei Comunei Cornești, 
persoană de contact: Ileana Oprea, 
telefon 0245/241.654.

l Unitatea de Asistenţa Medico 
Socială, cu sediul în Orașul Boldești 
Scăeni, Str.Calea Unirii, nr.56, judeţul 
Prahova, organizează concurs pentru 
ocuparea urmatoarelor funcţii 
contractuale vacante de: -Infirmieră 
-normă întreagă -1 post; -Îngrijitor 
-normă întreagă -1 post; conform 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 09.02.2021, ora 11:00; -Proba 
orală în data de 09.02.2021, orele 
13:00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii și 
vechime: -infirmieră -studii medii de 
specialitate, vechime min.6 luni; 
-îngrijitoare -studii medii/generale, 
vechime -nu este cazul. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul U.A.M.S., Calea Unirii, nr.56, 
Boldești Scăeni, Jud.Prahova. Relaţii 
suplimentare la sediul: U.A.M.S., 
Calea Unirii, nr.56, Boldești Scăeni, 
Jud.Prahova, persoană de contact: 
Coman Maria, telefon 0244/211.383.
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l Anunţ privind ocuparea prin 
examen/concurs pe perioadă nedeter-
minată a unei funcţii contractuale de 
execuţie vacante de inspector de 
specialitate IA la Biroul Aministrativ, 
Administrarea și Gestionarea Patri-
moniului, Piață, Arhivă din cadrul 
Aparatului de specialitate al Prima-
rului. În temeiul prevederilor art.7 din 
Regulamentul cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare 
a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale și a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, 
Primăria Orașului Horezu cu sediul în 
orașul Horezu, str.1 Decembrie, nr.7, 
organizează concurs pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a unei 
funcţii contractuale de execuţie, 
vacante, de Inspector de Specialitate 
IA la Biroul Aministrativ, Adminis-
trarea și Gestionarea Patrimoniului, 
Piață, Arhivă din cadrul Aparatului 
de specialitate al Primarului Orașului 
Horezu astfel: Data și locul desfășu-
rării concursului: -selecția dosarelor 
02.02.2021; -proba scrisă se organi-
zează la Centrul Național de Infor-
mare și Promovare Turistică Horezu, 
în data de 09.02.2021, ora 10:00; 
-dosarele de înscriere se pot depune la 
sediul instituţiei, biroul nr.5, Resurse 
umane, în perioada 18.01.2021-
29.01.2021, ora 14,00. Rezultatele 
selecției dosarelor se va afișa la avizi-
erul din cadrul Primăriei Orașului 
Horezu în data de 02.02.2021. 
Condiţii de participare la concurs: 
-Inspector de specialitate IA; -Nr.
posturi: 1; -Nivel studii: Studii superi-
oare, absolvite cu diplomă de licență; 
-Vechime: Minim 7 ani vechime în 
muncă. Condiții specifice: -Certificate 
de calificare profesională de cadastru, 
funciar, topograf. Acte necesare 
înscrierii la concurs: -conform art.6 
d i n  H o t ă r â r e a  G u v e r n u l u i 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Calendarul 
concursului: Depunerea dosarelor: 
termen 18.01.2021-29.01.2021. 
Selecţia dosarelor: termen 02.02.2021. 
Proba scrisă: 09.02.2021, ora 10:00. 
Depunere contestaţii proba scrisă: 
10.02.2021. Afișarea rezultatelor după 
contestaţii: termen 10.02.2021. Inter-
viul: 11.02.2021, ora 10:00. Rezultatul 
f inal  al  concursului :  termen 
12.02.2021. Relaţii suplimentare la 
telefon 0250/860.190/int. 104, Biroul 
nr.5, Resurse umane. Persoană de 
contact: cons.sup. Tănasie Nicoleta 
Valentina.

CITAȚII
l Dina Marius Daniel este citat în 
data de 05.02.2021, la Judecătoria 
C r a i o v a ,  î n  d o s a r u l  n r. 
33975/215/2019, complet civil 19, ora 
11:00, în calitate de pârât.

l Numitul Bandula Piedon cu domi-
ciliul necunoscut este citat la Judeca-
toria Turda la data de 15.04.2021, 
ora- 9:00 in calitate de parat in 
dosarul nr.902/328/2019.

l Rus Traian Tony și Rus Voichiţa, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în loc. 
Parva nr. 117, jud. Bistriţa-Năsăud, 
sunt citaţi la Judecătoria Bistriţa în 
data de 11.02.2021 ora 09:00, în cali-
t a t e  d e  p â r â ţ i  î n  d o s a r u l 
4058/190/2006**, având ca obiect 
partaj judiciar-rejudecare, în proces 
cu reclamanţii Roș Floarea Paras-
chiva și Mureșan Livia Elena.

l Numita Jordaki Agneta solicită 
constatarea dobândirii dreptului de 
proprietate prin uzucapiune asupra 
imobilului înscris în C.F.nr.30833 
S f â n t u  G h e o r g h e ,  n r.  t o p . 
1632/1/5/c/2/1/2, teren în suprafață de 
57 mp. Toți cei interesați pot face 
opoziție în termen de 30 de zile de la 
publicarea prezentei, la Judecătoria 
S f â n t u  G h e o r g h e ,  D o s a r 
nr.4092/305/2020, cu termen de jude-
cată la 04.03.2021

SOMAȚII
l Prin cererea inregistrata sub dosar 
nr.2394/246/2020 privind pe petenta 
Mihaicuta Rodica Tudorita care soli-
cita inscrierea dreptului de proprie-
tate prin uzurpaciune asupra 
imobilului identificat in CF nr. 314829 
Sicula cu nr. top. 263-264/a compus 
din casa cu nr. adm. 113 (fost 114 ) 
curte si gradina in suprafata de 1080 
mp., imobil asupra caruia figureaza ca 
proprietari tabulari intabulate sub 
B1- Mihaicuta Pavel decedat la data 
de 2 aprilie 1990, cu cota ½ parte si 
sub B 2 Mihaicuta Avram cu cota ½ 
parte decedat la data de 02.12.1953. 
In urma acesteia, in baza art. 130 din 
Decretul-Lege nr. 115/1938, sunt 
somati 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.

l Dosar nr.1796/295/2020, Judeca-
toria Sannicolau Mare, prin care se 
aduce la cunostiinta tuturor celor 
interesati ca petentii Andrei Nicolae si 
Andrei Onita, cu domiciliul proce-
dural ales in Timisoara, str. Coriolan 
Brediceanu, nr.9, ap.2, jud.Timis, au 
formulat actiune civila neconten-
cioasa - de uzucapiune, prin care soli-
cita instantei ca in urma derularii 
necontencioase prevazute de art.130 
din Decretul Lege 115/1938: sa 
constate ca au dobandit ca bun 
propriu dreptul de proprietate prin 
uzucapiune, dreptul de proprietate 
asupra cotei de 16/32 din imobilul 
inscris in CF nr.402842 Lovrin, nr.
cad.1390/b, nr.crt. B1 si B2, detinut 
anterior de numitele Appler Magda-
lena si Weber Dorothea si, in conse-
cinta, sa dispuneti intabularea in 

cartea funciara a dreptului petentilor 
de proprietate dobandit prin uzuca-
piune. In baza art.1051 NCPC toti cei 
interesati sunt invitati sa faca 
opozitie, cu precizarea ca, in caz 
contrar, in termen de 30 de zile de la 
emiterea celei din urma publicatii se 
va trece la judecarea cererii.

DIVERSE
l S.C. C.P.W. Silvania Natura S.R.L., 
Mureș anunta publicul interesat ca s-a 
luat de catre Agentia pentru Protectia 
Mediului Covasna Decizia privind 
incadrarea Amenajamentului 
fondului forestier proprietate privata 
apartinand SC C.P.W. Silvania 
Natura S.R.L., Mures, situat in U.P. I 
Ciresu C.P.W., cu amplasamentul pe 
raza U.A.T. Sita Buzaului si 
U.A.T.Zagon, judetul Covasna, fara 
aviz de mediu, planul urmand a fi 
supus procedurii de adoptare fara 
aviz de mediu. Observatiile si comen-
tariile publicului interesat privind 
decizia etapei de incadrare se depun 
in scris, la sediul A.P.M.Covasna, 
situat in Sfantu Gheorghe, Bdul 
Grigore Balan nr.10,in zilele de 
luni-vineri, intre orele 09:00-13:00, 
telefon 0267.323.701 in termen de 10 
zile de la data aparitiei anuntului.

l Pîrlea Laurențiu Cristian, în cali-
tate de reprezentant al titularilor 
Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 
«Introducere în intravilan și parcelare 
teren pentru Ansamblu rezidențial 
(locuire și dotări aferente)» amplasat 
în județul Constanța, extravilan 
comuna Corbu, sat. Corbu, sola 117, 
parcela A610/19, lot 2, anunță 
publicul interesat că s-a depus docu-
mentația în vederea obținerii avizului 
de mediu pentru avizarea planului 
urbanistic zonal mai sus menționat. 
Observațiile publicului se primesc în 
scris la sediul APM Constanța, str. 
Unirii, nr. 23, zilnic, între orele 08:00 
- 16:00, în termen de 15 zile calen-
daristice de la apariția anunțului.

l Pîrlea Laurențiu Cristian, în cali-
tate de reprezentant al titularilor 
Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 
«Introducere în intravilan (trup 
izolat) și parcelare teren - Ansamblu 
turistic-rezidențial (locuire și dotări 
turistice & aferente zonei de locuit» 
amplasat in județul Constanța, extra-
vilan comuna Corbu, sat. Corbu, 
parcela A573/32, anunță publicul 
interesat că s-a depus documentația 
în vederea obținerii avizului de mediu 
pentru avizarea planului urbanistic 
zonal mai sus menționat. Observațiile 
publicului se primesc în scris la sediul 
APM Constanța, str. Unirii, nr. 23, 
zilnic, între orele 08.00 - 16.00, în 
termen de 15 zile calendaristice de la 
apariția anunțului.

l Anunț public privind depunerea 
solicitării de modificare a avizului de 
gospodărire a apelor S.C Remservice 

S.R.L anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de modifi-
care a avizului de gospodarire a 
apelor nr. 57/17.10.2017, pentru 
proiectul „Modificare de  tema  in 
timpul executarii lucrarilor incepute 
in baza  autorizatiei de construire nr. 
11 din 27.02.2019, Extindere exploa-
tatie piscicola tip helesteu, comuna 
Verguleasa, T31, P222/2/2, judetul 
Olt”, propus a fi amplasat in  comuna 
Verguleasa, T31, P222/2/2, jud. Olt. 
Aceasta solicitare este conforma cu 
prevederile Legii apelor nr. 107/1996, 
cu modificarile si completarile ulteri-
oare. Persoanele care doresc sa obtina 
informatii suplimentare sau care 
intentioneaza sa transmita observatii, 
sugestii si recomandari se pot adresa 
la sediul SC Remservice SRL, 
comuna Maciuca, sat Oveselu, jud.
Valcea, la sediul Administratiei Bazi-
nale de Apa Olt - Sistemul de Gospo-
darire a Apelor Olt, Str. Strehareti, nr. 
156, Slatina si la sediul primariei 
Verguleasa, intre orele 8:00 - 16:00. 

l Titularul proiectului SC/PF Ilie 
Anghel, titular al proiectului Construire 
spaţiu comercial cu nivel de înălţime 
Parter, anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de 
către A.P.M. București, în cadrul proce-
durii de evaluare a impactului asupra 
mediului: nu se supune evaluării 
impactului asupra mediului, pentru 
proiectul Construire spaţiu comercial 
cu nivel de înăltime Parter, propus a fi 
amplasat în București, sector 6, Str. 
Valea Furcii, nr. 12-24. Proiectul deci-
ziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la 
sediul A.P.M. București din București, 
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, în 
zilele de luni- vineri, între orele 9:00-
12:00, precum și la următoarea adresă 
de internet http://apmbuc.anpm.ro/. 
Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/ observaţii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunţului pe pagina de 
internet a autorităţii competente pentru 
protecţia mediului.

l Titularul proiectului SC/PF Best 
Print Services SRL titular al proiec-
tului Construire parcare, alei carosa-
bile și pietonale, anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare de către A.P.M. Bucu-
rești, în cadrul procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului: nu se 
supune evaluării impactului asupra 
mediului, pentru proiectul Construire 
parcare, alei carosabile și pietonale, 
propus a fi amplasat în București, 
sector 6, Str. Valea Oltului, nr.63, 65 și 
67. Proiectul deciziei de încadrare și 
motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul A.P.M. București 
din București, sector 6, Aleea Lacul 
Morii, nr.1, în zilele de luni- vineri, 
între orele 9:00-12:00, precum și la 
următoarea adresă de internet http://
apmbuc.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 
autorităţii competente pentru 
protecţia mediului.

l E-Distributie Dobrogea S.A.anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Alimentare 
cu energie electrică stație de epurare 
apă uzată Jegălia”, propus a fi 
amplasat în comuna Jegălia, satul 
Gâldău, jud.Călărași. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM Călărași, șoseaua 
Chiciului, nr.2, jud.Călărași și la sediul 
titularului E-Distributie Dobrogea 
S.A., din municipiul Constanța, strada 
Nicolae Iorga, nr.89A, județul 
Constanța, în zilele de luni-vineri, între 
orele 10:00-14:00. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul APM 
Călărași. Prezentul anunţ va fi 
publicat atât  în presă cât și la sediul 
administrației locale pe teritoriul 
căreia se va realiza investiția. 

l Kaufland România S.C.S, titular al 
proiectului -Construire hypermarket 
parter pentru comercializare produse 
alimentare și nealimentare, amplasare 
container tip bufet imbiss, spațiu de 
servire (cort imbiss), bazin rezervă 
incendiu, amenajări exterioare în 
incintă (platformă parcare, spații 
verzi drumuri, trotuare), împrejmuire, 
accese rutiere și pietonale, organizare 
de stații încarcare vehicule electrice, 
container reciclare, padocuri de căru-
cioare, bazin de retenție, amplasare 
panouri publicitare, totem, pilon, 
reclamă digitală, rețele tehnico edili-
tare incintă și branșamente utilitare, 
propus a fi amplasat în municipiul 
Turnu Măgurele, șoseaua Alexandriei, 
nr.7A, județul Teleorman, anunță 
publicul interesat asupra luării deci-
ziei etapei de încadrare de către APM 
Teleorman, nu se supune evaluării 
impactului asupra mediului  în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului pentru proiectul 
Construire hypermarket parter 
pentru comercializare produse 
alimentare și nealimentare, amplasare 
container tip bufet imbiss, spațiu de 
servire (cort imbiss), bazin rezervă 
incendiu, amenajări exterioare în 
incinta (platformă parcare, spații 
verzi drumuri, trotuare), împrejmuire, 
accese rutiere și pietonale, organizare 
de stații încărcare vehicule electrice, 
container reciclare, padocuri de căru-
cioare, bazin de retenție, amplasare 
panouri publicitare, totem, pilon, 
reclamă digitală, rețele tehnico edili-
tare incintă și branșamente utilitare. 
Proiectul deciziei de încadrare și 
motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul APM Teleorman, 
din mun.Alexandria, str.Dunării, nr.1, 
jud.Teleorman, de luni până joi, între 
orele 08:00-16:30 și vineri între orele 
08:00-14:00, precum și la următoarea 
adresă de internet http://apmtr.anpm.
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ro. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observații la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 10 
zile de la data publicării anunțului pe 
pagina de internet a APM Teleorman.

l Goldbach Design&Build SRL, 
titular al proiectului „Construire 
imobil cu regim de înălțime parter și 
funcțiunea de magazin retail; 
construcții anexe (post trafo, gospo-
dărie incendiu); amenajări exterioare 
în incinta -sistematizare verticală 
(platformă parcare, parcări electrice, 
spații verzi, drumuri trotuare); accese 
auto și pietonale, racorduri la drumu-
rile publice; împrejmuirea terenului; 
amplasare semnale publicitare (pilon, 
totem publicitar, casete luminoase; 
panouri publicitare pe fațadele 
clădirii și în parcare); rețele instalații 
în incinta și branșare la utilități; orga-
nizare de șantier; operațiuni nota-
riale”, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de înca-
drare de către Agenția pentru 
Protecția Mediului Teleorman, în 
cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului pentru 
proiectul „Construire imobil cu regim 
de înălțime parter și funcțiunea de 
magazin retail; construcții anexe (post 
trafo, gospodărie incendiu); amena-
jări exterioare în incinta -sistemati-
zare verticală (platformă parcare, 
parcări electrice, spații verzi, drumuri 
trotuare); accese auto și pietonale, 
racorduri la drumurile publice; împre-
jmuirea terenului; amplasare semnale 
publicitare (pilon, totem publicitar, 
casete luminoase; panouri publicitare 
pe fațadele clădirii și în parcare); 
rețele instalații în incinta și branșare 
la utilități; organizare de șantier; 
operațiuni notariale”, propus a fi 
amplasat în municipiul Turnu Măgu-
rele, Șoseaua Alexandriei, nr.7B, 
judeţul Teleorman. „Proiectul nu se 
supune evaluării impactului asupra 
mediului” Proiectul deciziei de înca-
drare și motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Teleorman din municipiul Alexan-
dria, în zilele de luni până joi, între 
orele 08:00-16:30 și vineri între orele 
08:00-14:00, precum și la următoarea 
adresă de internet: http://apmtr.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 Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Teleorman.

ADUNĂRI GENERALE
l Președintele Obștii Brad Clocotici 
Vatra Sat, cu sediul în satul Bradu 
Clocotici, comuna Racovița, județul 
Vâlcea, convoacă Adunarea Generală 
cu acționarii obștii, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Darea de seamă a 
consiliului director pe anii 2019, 2020; 
2. Raportul Comisiei de Cenzori pe 
anii 2019, 2020; 3. Aprobarea Buge-

tului de Venituri și Cheltuieli pentru 
anul 2021 și descărcarea de gestiune 
pe anii 2019, 2020; 4. Alegerea secre-
tarului obștii, acțiune necesară dato-
rită decesului domnului Fîșcă Ioan;  
5. Diverse interpelări și discuții. 
Adunarea Generală a Obștii se va ține 
în data de 07.02.2021, ora 14:00, în 
comuna Racovița, satul Bradu Cloco-
tici, nr. 48, în locuința lui Popelca Ion. 
Dacă în data de 07.02.2021 nu se 
întrunește 50 %+1 din numărul acțio-
narilor obștii, Adunarea Generală se 
va ține în duminica următoare - 
14.02.2021, în aceeași locație, la 
aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. 
Președinte obște, Tănase Ion

LICITAȚII
l Se vinde  la licitație publică de 
către BEJ Solomon Neculai , 
Medgidia, Str.Independenței, Nr.87C, 
Bl. Cămin C3, imobil din Cernavodă, 
Str.Seimeni, nr.42, Jud.Constanța, în 
data de 10.02.2021, ora 10:00. Preț 
pornire licitație 178.972,00Lei, după 
reducerea cu 25%. Licitația va avea 
loc la sediul biroului.

l Hidroconstructia SA UCM Argeș 
organizeaza licitatie de vanzare 
mijloace fixe in 29.01.2021, ora-11:00. 
Informatii: 0248.635.500, cosmin.
chitu@hidroconstructia.com

l Inspectoratul de Jandarmi Jude-
ţean Teleorman organizează licitaţie 
publică cu strigare, în data de 
12.02.2021, ora 13:00, pentru atribu-
irea contractului de închiriere a 1mp 
situat în municipiul Alexandria, str. 
Alexandru Ghica, nr. 121, judeţ 
Teleorman,în scopul amplasării unui 
automat de băuturi calde. Persoanele 
interesate se vor prezenta la sediul 
unităţii din municipiul Alexandria, 
str. Alexandru Ghica, nr. 121, judeţ 
Teleorman de unde în perioada 18 
-22.01.2021, în intervalul orar 10:30-
14:30 pot solicita în scris fișa de date a 
achiziţiei, care se obţine contra sumei 
de 5 lei. În cazul în care nu sunt înde-
plinite condiţiile de desfășurare, lici-
taţia se repetă după 7 zile, în aceleași 
condiţii de publicitate.

l Anunț licitație publică vânzare bun 
din domeniul privat al Unității Admi-
nistrativ-Teritoriale Comuna Barcani, 
Județul Covasna. 1.Informaţii gene-
rale privind autoritatea contractantă: 
Comuna Barcani, cu sediul în satul 
Barcani, nr.266, comuna Barcani, 
județul Covasna, cod poștal 527010, 
C U I : 4 4 0 4 7 1 0 ,  t e l e f o n / f a x : 
0267.372.525, mobil: 0765.284.433, 
e-mail: primaria.barcani@yahoo.com. 
2.Informaţii generale privind obiectul 
procedurii de licitaţie publică, descri-
erea și identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: Autoutilitară, 
Volkswagen Amarok, nr. înmatricu-
lare CV 55 JUD, bun mobil proprie-
tate privată a comunei Barcani. 3.
Informaţii privind documentaţia de 

atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: documentația de 
atribuire este pusă la dispoziția 
persoanelor interesate, la cererea 
acestora, pe suport de hârtie, la biroul 
financiar contabil impozite și taxe, 
sau se poate consulta pe site-ul www.
primariabarcani.ro. 3.2. Denumirea și 
datele de contact ale compartimen-
tului din cadrul autorităţii contrac-
tante de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire; biroul financiar contabil impo-
zite și taxe, la consilierul achiziții 
publice din cadrul Primăriei Comunei 
Barcani. 3.3. Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea documentaţiei: 
100Lei/exemplar, dacă se achită la 
Casierie, sau se poate descărca gratuit 
de pe site-ul instituției. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 
29.01.2021, 0ra 16:00. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 03.02.2021, ora 
16:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria comunei 
Barcani, sat Barcani, nr. 266, comuna 
Barcani, județul Covasna, consilier 
achiziții publice. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
oferta: într-un singur exemplar, în 
plic sigilat. 5. Data și locul la care se 
va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 04.02.2021, ora 
10:00, Primăria comunei Barcani, sat 
Barcani, nr.266, comuna Barcani, 
județul Covasna. 6. Instanţa compe-
tentă în soluţionarea eventualelor 
litigii: Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Covasna, Sfântu 
Gheorghe, strada Kriza Janos, nr.2, 
cod  poșta l  520023 ,  t e lefon : 
0267.311.606, e-mail: tr.covasna@just.
ro. 7. Data transmiterii anunţului de 
licitaţie în vederea publicării: 
13.01.2021.

l Partium Insolvency IPURL, cod de 
identificare fiscală RO31260973, 
sediul profesional în Oradea, str. 
Szigligeti Ede, nr.8, ap. 1, județul 
Bihor, număr de înscriere în tabloul 
practicienilor în insolvență RFO-II-
0 6 5 5 ,  Te l :  0 3 5 9 / 4 6 3 6 6 1 
Fax:0359/463662,  E-mail partium.
insolvency@gmail.com, în calitate de 
lichidator judiciar al societății DT 
Mobila Quality SRL identificată prin 
CUI 37218390, număr de înregistrare 
la Registrul Comerțului J5/497/2017 
și sediul în Oradea, str. Coralilor, 
nr.18, jud. Bihor, societate în faliment, 
in bankruptcy, en faillite, procedură 
ce face obiectul dosarului nr. 
1854/111/2019 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bihor, în conformitate cu hotă-
rârea nr.215/F/2019 din 27.06.2019 și 
în baza dispozițiilor NCPC, scoate la 
vânzare prin licitație publică bunuri 
mobile, în natură articole de mobilă 
respectiv bucătărie 1 buc, colțar 3 
buc, dulapuri 3 buc și sufragerii 2 buc 
având ca preț total de pornire 

2.235,00 lei. Licitația va avea loc în 
data de 28.01.2021 ora 12:00 la adresa 
din Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, 
ap.11, jud. Bihor. Participanții la lici-
tație trebuie să consemneze, cel mai 
târziu până la începerea licitației, cel 
puțin 10% din prețul de începere a 
licitației pentru bunurile pentru care 
licitează în contul unic de insolvență 
al debitoarei deschis la Libra Internet 
Bank, cod IBAN RO46BREL 
0002002151860100. Vânzarea la lici-
tație se va face în mod public de către 
lichidatorul judiciar care va oferi 
bunurile spre vânzare prin 3 strigări 
succesive.  Bunurile se adjudecă celui 
care, după 3 strigări succesive, făcute 
la intervale de timp care să permită 
opțiuni și supralicitări, oferă prețul 
cel mai mare, iar atunci când există 
un singur concurent, acesta a oferit 
prețul de începere a licitației. Dacă nu 
se va obţine nici acest preţ, bunurile 
vor fi vândute, la același termen, la 
cel mai mare preţ oferit, chiar și 
atunci când la licitaţie s-a prezentat 
un singur ofertant.  Informații supli-
mentare se pot obține de la lichidator 
Informații suplimentare se pot obține 
de la lichidator: Tel:0359/463661 
Fax:0359/463662 E-mail: partium.
insolvency@gmail.com.

l Consiliul Local al Comunei Măgu-
rele, judeţul Prahova, în conformitate 
cu HCL nr. 5 din 11.01.2021 anunţă 
organizarea licitaţiei, în vederea 
concesionarii pe o perioada de 49 ani, 
a terenului în suprafaţă de 139.475 
mp situat in extravilanul Comunei 
Măgurele, sat Coada Malului, tarla 6, 
parcela Np 134, proprietate privată a 
Consiliului Local al comunei Măgu-
rele, în vederea desfașurării de lucrari 
de amenajari piscicole. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
02/02/2021, ora 15:00 de la comparti-
mentul Achizitii publice din cadrul 
Primariei Magurele, judetul Prahova. 
Ofertele si documentatia de partici-
pare la licitatie se depun, intr-un 
exemplar original, pana la data limita 
de 09/02/2021, ora 16:00 la sediul 
Primariei Magurele, sat Măgurele, nr. 
226, comuna Măgurele jud. Prahova, 
iar licitatia va avea loc in data de 
10.02.2021, ora 10:00 in aceeasi 
locatie. Relatii suplimentare la telefon 
0244217701 si de la compartimentul 
Achizitii publice din cadrul Primariei 
Magurele, judetul Prahova. Dat spre 
publicare 15.01.2021.

l Consiliul Local al Comunei Măgu-
rele, judeţul Prahova, în conformitate 
cu HCL nr. 6 din 11.01.2021 anunţă 
organizarea licitaţiei, în vederea 
concesionarii pe o perioada de 49 ani, 
a terenului în suprafaţă de 8.700 mp 
situat in extravilanul comunei Magu-
rele, sat Magurele, tarla 91, parcela f 
1421/1, proprietate privată a Consi-
liului Local al comunei Măgurele, 
proprietate privată a Consiliului 
Local al comunei Măgurele, in 
vederea infiinţării și inchirierii de 

spaţii pentru desfășurare de activităţi 
comerciale și publicitare. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
03/02/2021, ora 15:00 de la comparti-
mentul Achizitii publice din cadrul 
Primariei Magurele, judetul Prahova. 
Ofertele si documentatia de partici-
pare la licitatie se depun, intr-un 
exemplar original, pana la data limita 
de 10/02/2021, ora 16:00 la sediul 
Primariei Magurele, sat Măgurele, nr. 
226, comuna Măgurele jud. Prahova, 
iar licitatia va avea loc in data de 
11.02.2021, ora 10:00 in aceeasi 
locatie. Relatii suplimentare la telefon 
0244217701 si de la compartimentul 
Achizitii publice din cadrul Primariei 
Magurele, judetul Prahova. Dat spre 
publicare 15.01.2021.

l Consiliul Local al Comunei Măgu-
rele, judeţul Prahova, în conformitate 
cu HCL nr. 4 din 11.01.2021 anunţă 
organizarea licitaţiei, în vederea 
inchirierii pe o perioada de 10 ani, a 
spaţiului în suprafaţă de 293 mp 
situat în comuna Măgurele, sat 
Coada Malului, tarla 8, parcela Cc 
306, cladire administrativa si a tere-
nului aferent in suprafata de 609 m.p, 
proprietate publică a Consiliului 
Local al comunei Măgurele, in 
vederea infiinţării unui atelier de 
tâmplărie. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 01/02/2021, ora 
15:00 de la compartimentul Achizitii 
publice din cadrul Primariei Magu-
rele, judetul Prahova. Ofertele si 
documentatia de participare la lici-
tatie se depun, intr-un exemplar 
original, pana la data limita de 
08/02/2021, ora 16:00 la sediul Prima-
riei Magurele, sat Măgurele, nr. 226, 
comuna Măgurele jud. Prahova, iar 
licitatia va avea loc in data de 
09.02.2021, ora 10:00 in aceeasi 
locatie. Relatii suplimentare la telefon 
0244217701 si de la compartimentul 
Achizitii publice din cadrul Primariei 
Magurele, judetul Prahova. Dat spre 
publicare 15.01.2021.

l A.N.I.F.Filiala Teritorială de 
Îmbunătățiri Funciare Tulcea, cu 
sediul în str.Viticulturii, nr.10, loca-
litatea Tulcea, jud.Tulcea, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică 
deschisă cu strigare conductă de 
fier vechi, tăiată în tronsoane, canti-
tatea aproximativă fi ind de 
466.847,00kg și conductă de refu-
lare PREMO Ø800 . Preţul de 
pornire al licitaţiei de fier vechi este 
de 0.65Lei/kg cu TVA inclus iar 
prețul pentru conducta de refulare 
PREMO este 20,00Lei/ml cu TVA 
inclus. Respectiva cantitate de fier 
vechi se află la staţiile de pompare 
SP2 Sarichioi, SRP2 Sarichioi, SP1 
Babadag, SRP1 Babadag și Isaccea, 
județul Tulcea. Conducta de refu-
lare PREMO se află la SRP2 Sari-
chioi. După adjudecare, cantitatea 
de fier vechi și conducta PREMO se 
vor ridica din locaţiile mai sus 
specificate numai după ce cumpă-
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rătorul stabilit în urma licitaţiei va 
achita vânzătorului suma de 
303.450,55Lei pentru fierul vechi și 
10.000,00Lei pentru conducta 
PREMO. Cântărirea fierului vechi 
se va face la cântar verificat metro-
log ic ,  precum ș i  măsurarea 
conductei PREMO, vor fi efectuate 
î n  p r e z e n ț a  d e l e g a t u l u i 
A.N.I.F.Filiala Teritorială de Îmbu-
nătățiri Funciare Tulcea. Valoarea 
totală de achitat de către cumpa-
rator va rezulta în urma cântăririi și 
va fi egală cu produsul dintre preţul 
de vânzare lei/kg de fier vechi și lei/
ml de conducta PREMO cu care s-a 
adjudecat licitația și cantitatea 
totală de fier vechi rezultată în urma 
cântăririi conductei de fier vechi 
supusă vânzării prin licitaţie publică 
deschisă. Diferenţa dintre valoarea 
totală de achitat și  suma de 
313.450,55Lei achitată înainte de 
ridicarea cantităţii de fier vechi se va 
achita la livrare. Conducta de fier 
vechi și conducta PREMO vor fi 
ridicate, cântărite/măsurate în 
conformitate cu prevederile contrac-
tului de vânzare-cumpărare ce se va 
încheia între A.N.I.F.Filiala Terito-
rială de Îmbunătățiri Funciare 
Tulcea și cumpărătorul stabilit în 
urma licitaţiei. Persoana de contact 
este David Daniela Cristina, telefon 
0799.957.892. Licitația publică cu 
strigare va avea loc la sediul 
A.N.I.F.Filiala Teritorială Tulcea din 
str.Viticulturii, nr.10, localitatea 
Tulcea, jud.Tulcea în data de 
02.02.2021, ora 11.00. Cota de chel-
tuieli de participare la licitaţie este 
de 300Lei pentru fiecare participant. 
Documentele necesare participării la 
licitaţie sunt: Chitanţa de achitare a 
cotei de cheltuieli de participare la 
licitaţie, eliberata de casieria 
A.N.I.F.Filiala Teritorială de îmbu-
nătățiri Funciare Tulcea. Copie 
după Certificatul de înmatriculare la 
Registrul Comerţului și copie după 
Codul Fiscal în cazul persoanelor 
juridice sau copie după CI/BI în 
cazul persoanelor fizice. Cerere de 
participare la licitaţie cu număr de 
înregistrare. Documentele de parti-
cipare la licitaţie se primesc înce-
pând cu data de 26.01.2021, până la 
data de 01.02.2021, ora 16.00. 
Conform Capitolului 5 art.5.6 din 
H.G.848/1995 actualizată, în cazul 
în care nu se adjudecă la prima lici-
tație repetarea licitaţiei va avea loc 
în data de 18.02.2021 și 24.02.2021, 
ora 11.00, la aceeași locaţie. La acți-
unea de licitație publică deschisă cu 
strigare, toți participanții vor 
respecta măsurile legale privind 
limitarea răspândirii virusului 
Covid-19.

l  Private Liquidation Group 
IPURL, cod de identificare fiscală 
26176834, sediul profesional 
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, 
ap.11 jud. Bihor, număr de înscriere 
în tabloul practicienilor în insol-

vență RFO-II-0412 în calitate de 
lichidator judiciar al societății 
Adriana Roxana SRL, cu sediul în 
Negrești Oaș, str. Gării, nr.93, jud. 
Satu Mare, CUI RO 17297489, 
număr de înregistrare în Registrul 
Comerțului J30/275/2005, societate 
în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, procedură ce face obiectul 
dosarului nr. 4379/83/2017, aflat pe 
rolul Tribunalului Satu Mare, scoate 
prin vânzare la licitație publică 
următoarele bunuri: Construcție și 
teren aferent, în natură Casă De 
Nunți înscrisă în CF nr.100542 
Negrești Oaș, nr. cad. 100542-C1, 
situată la adresa din Negrești Oaș, 
str. Gara Nouă, nr.7, jud. Bihor și 
teren aferent în suprafață de 4.200 
mp înscris în CF nr.100542 Negrești 
Oaș, nr. cad. 100542 , situat la 
adresa din la adresa din Negrești 
Oaș, str. Gara Nouă, nr.7, jud. Bihor 
- preț de pornire 3.144.005 Lei; 
Autoturism Volkswagen LT35, an 
fabricație 2003, număr de înmatri-
culare SM 02 ROX - preț de pornire 
6.745 lei Autoturism Volvo XC 90, 
an fabricație 2004, număr de înma-
triculare SM 21 ROX- preț de 
pornire 11.305 lei Diverse bunuri 
mobile (mobilier, aparate de birotică 
etc.) - preț de pornire total 48.260  
lei. În  vederea  valorificării  acti-
velor, lichidatorul judiciar va orga-
niza o etapă de valorificare compusă 
din: 6 (șase) licitații publice cu stri-
gare organizate bilunar. Licitația va 
avea loc în data de 04.02.2021 ora 
12:00 la sediul lichidatorului din 
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, 
ap.11, jud. Bihor. În caz de nereușită 
licitația va fi reluată la data de: 
18.02.2021, 11.03.2021, 25.03.2021, 
08.04.2021, 22.04.2021, la aceeași 
oră, aceeași locație și cu același preț 
de pornire.  Persoanele care doresc 
să cumpere vor depune oferte de 
cumpărare la sediul lichidatorului 
judiciar din Oradea, str. Avram 
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor sau la 
adresa de e-mail office@plginsolv.ro, 
în atenția lichidatorului judiciar cu 
cel puțin 24 de ore înainte de ora de 
începere a licitației publică, neres-
pectarea termenului atrage decă-
derea din dreptul de a mai participa 
la licitația publică. Titularii ofer-
telor de cumpărare au obligația să 
depună cu cel puțin 24 de ore 
înainte de ora de începere a licitației 
publică o garanție de 10% din prețul 
de pornire al licitației în contul unic 
de insolvență al societății debitoare. 
Nerespectarea termenului atrage 
decăderea din dreptul de a mai 
participa la licitația publică. 
Vânzarea la licitație se va face în 
mod public de către lichidatorul 
judiciar care va oferi bunurile spre 
vânzare prin 3 strigări succesive.  
Bunurile se adjudecă celui care, 
după 3 strigări succesive, făcute la 
intervale de timp care să permită 
opțiuni și supralicitări, oferă prețul 
cel mai mare, iar atunci când există 

un singur concurent, acesta a oferit 
prețul de începere a licitației. Poate 
participa la licitaţie orice persoană 
care are capacitate deplină de exer-
ciţiu, precum și capacitatea de a 
dobândi bunurile scoase la licitaţie. 
Creditorii din procedură nu pot, 
nici personal, nici prin persoane 
interpuse, să adjudece bunurile 
oferite spre vânzare la un preţ mai 
mic de 75% din preţul de evaluare 
– prețul inițial de licitație. Infor-
mații suplimentare se pot obține de 
la lichidator: Tel:0359/463661 Fax: 
0359/463662 E-mail: office@plgin-
solv.ro.

l Lichidator judiciar, societăți profesi-
onale de insolvență, asociate prin 
contract, YNA Consulting SPRL și 
Consultant Insolventa SPRL, cu sediul 
procesual ales în Drobeta-Turnu-Se-
verin, str.Mărășești, nr.18, jud.Mehe-
dinți, anunţă licitație publică cu 
strigare pentru vânzarea bunurilor 
imobile existente în proprietatea debi-
toarei SC Izometal-Magellan SRL, cu 
sediul în Drobeta-Turnu-Severin, 
str.I.C.Brătianu, nr.11, parter, camera 2, 
judeţul Mehedinți, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului Mehe-
dinți sub nr.J25/276/2012, având cod de 
identificare fiscală nr.6633311, aflată în 
procedura de faliment, conform 
sentinței nr.177/2016 din ședința 
publică din data de 16.05.2016, 
pronunțată de Tribunalul Mehedinți în 
dosar nr.6902/101/2012, după cum 
urmează: 1.*Teren Extravilan cu S 
=510.100mp, (cu destinația de Exploa-
tare Balastieră), situat în Zona Vladi-
mirescu- Aluniș- Terasa, Județul 
Arad*, având următoarele numere de 
carte funciară și numere cadastrale: 
Nr.crt./Carte Funciara/ Nr. cadastral/
Suprafața mp: 1/305261/ 305261/7700; 
2/307700/ 307700/5000; 3/304783/ 
304783/4300; 4/305582/ 305582/4400; 
5/307678/ 307678/6300; 6/306920/ 
306920/2700; 7/307126/ 307126/1900; 
8/306911/ 306911/1900; 9/306029/ 
306029/4200; 10/306929/ 306929/1800; 
11/305424/ 305424/2300; 12/303591/ 
179/981/ 2/51/1800; 13/306934/ 
306934/2400; 14/305241/ 305241/3200; 
15/306910/ 306910/8500; 16/307740/ 
307740/4100; 17/307714/ 307714/8400; 
18/307698/ 307698/10000; 19/305255/ 
305255/6100; 20/305377/ 305377/1400; 
21/300147/ 300147/1500; 22/307708/ 
307708/6800; 23/300218/ 300218/3000; 
24/307732/ 307732/1200; 25/305434/ 
305434/2200; 26/305248/ 305248/4700; 
2 7 / 3 0 7 6 9 3 /  3 0 7 6 9 3 / 5 0 0 0 ; 
28/305266/3593; 179.981/ 2/9/3900; 
29/307684/ 307684/2200; 30/307722/ 
307722/3600; 31/307706/ 307706/900; 
32/305263/ 305263/1500; 33/305382/ 
305382/2000; 34/307757/ 307757/8800; 
35/300142/ 300142/2700; 36/307657/ 
307657/1600; 37/305276/ 305276/1400; 
38/305410/ 305410/2800; 39/305245/ 
305245/3000; 40/307730/ 307730/4700; 
41/307789/ 307789/5400; 42/300150/ 
300150/2300; 43/307736/ 307736/2800; 
44/305436/ 305436/3300; 45/305281/ 

305281/2800; 46/305254/ 305254/1200; 
47/307696/ 307696/7700; 48/307711/ 
307711/5200; 49/305270/ 305270/3900; 
50/307682/ 307682/6800; 51/301152/ 
301152/4100; 52/307680/ 307680/3100; 
53/307119/ 307119/2600; 54/306030/ 
306030/1900; 55/306928/ 306928/9200; 
56/307127/ 307127/2400; 57/303800/ 
303800/1300; 58/304793/ 304793/2300; 
59/305646/ 305646/1700; 60/307109/ 
307109/5600; 61/301154/ 301154/4400; 
62/305661/ 305661/10000; 63/306908/ 
306908/3200; 64/305648/ 305648/6400; 
65/304799/ 304799/5200; 66/300136/ 
300136/1800; 67/305251/ 305251/5400; 
68/303797/ 303797/1200; 69/311485/ 
311485/3600; 70/311550/ 311550/2600; 
71/300398/ 300398/10000; 72/311493/ 
311493/1500; 73/300391/ 300391/3100; 
74/303602/ 303602/5400; 75/311488/ 
311488/2300; 76/311492/ 311492/2400; 
77/311507/ 311507/3500; 78/307750/ 
307750/1700; 79/311548/ 311548/2500; 
80/305594/ 305594/2000; 81/304797/ 
304797/2600; 82/304784/ 304784/2900; 
83/311484/ 311484/1500; 84/311541/ 
311541/5000; 85/311547/ 311547/1900; 
86/303978/ 303978/1400; 87/311514/ 
311514/12500; 88/307803/ 307803/2900; 
89/305239/ 305239/2200; 90/306932/ 
306932/3900; 91/305381/ 305381/7500; 
92/305244/ 305244/3800; 93/300198/ 
300198/3100; 94/305257/ 305257/4200; 
95/306915/ 306915/1500; 96/307676/ 
307676/3800; 97/306909/ 306909/4800; 
98/306916/ 306916/3800; 99/300139/ 
300139/9900; 100/300155/ 300155/7400; 
101/305649/ 305649/5000; 102/305380/ 
3 0 5 3 8 0 / 1 0 0 0 0 ;  1 0 3 / 3 1 1 5 4 9 / 
311549/4300; 104/304796/ 304796/2600; 
105/303783/ 303783/5900; 106/303785/ 
303785/2000; 107/307159/ 307159/3300; 
108/300405/ 300405/2500; 109/300149/ 
300149/9400; 110/306912/ 306912/2100; 
111/306924/ 306924/1700; 112/305279/ 
305279/5600; 113/307738/ 307738/1000; 
114/307686/ 307686/1300; 115/305383/ 
3 0 5 3 8 3 / 4 3 0 0 ;  1 1 6 / 3 0 0 2 3 4 / 
3 0 0 2 3 4 / 1 3 8 0 0 ;  1 1 7 / 3 0 7 6 8 8 / 
307688/1300; 118/305386/ 305386/3100; 
119/307727/ 307727/10000; 120/307724/ 
307724/5400; 121/307765/ 307765/5700; 
122/307763/ 307763/2300; 123/304797/ 
304797/2600; 124/304796/ 304796/2600; 
125/303398/ 303398/10000, la prețul de 
pornire a licitației de 816.160,00 Euro 
(echivalentul în lei la cursul BNR din 
ziua plății), valoarea nu include TVA; 
2.*Teren Extravilan cu S =303.770mp, 
(cu destinația de Exploatare Balas-
tieră), situat în Zona Criciova- Jdioara, 
Județul Timiș*, având următoarele 
numere cadastrale: Nr.Crt./Nr. Cadas-
tral /Suprafața mp: 1/400575/ 8.700; 
2/400520/ 9.700; 3/400591/ 3.846; 
4/400603/ 4.812; 5/400593/ 5.800; 
6/400594/ 5.800; 7/400588/ 5.800; 
8/400580/ 5.800; 9/400581/ 11.547; 
10/400613/ 2.900; 11/400579/ 4.300; 
12/400595/ 11.283; 13/400515/ 5.800; 
14/400590/ 20.399; 15/400651/ 5.800; 
16/400571/ 5.800; 17/400582/ 8.700; 
18/400576/ 6.100; 19/400583/ 5.800; 
20/400650/ 5.800; 21/400577/ 2.900; 
22/400587/ 11.550; 23/400585/ 2.760; 
24/400584/ 4.270; 25/400596/ 11.600; 

26/400194/ 17.400; 27/400635/ 83.078; 
28/400573/ 5.800; 29/400578/ 11.541; 
30/400572/ 5.624; 31/400615/ 2.760, la 
prețul de pornire a licitației de 
413.120,00Euro (echivalentul în lei la 
cursul BNR din ziua plății), valoarea 
nu include TVA. Licitația va avea loc la 
la punctul de lucru al lichidatorului 
judiciar Yna Consulting SPRL, situat 
în Drobeta-Turnu-Severin, str.Iuliu 
Maniu, nr.20, bl.KM4, sc.1, ap.2, jud.
Mehedinţi, la data de 26.01.2021, ora 
13.00, iar în cazul în care bunurile nu 
vor fi valorificate, licitația va fi reluată, 
în aceleași condiții, la data de 
09.02.2021, ora 13:00, la data de 
23.02.2021, ora 13:00, la data de 
09.03.2021, ora 13:00, la data de 
23.03.2021, ora 13:00, respectiv la data 
de 06.04.2021, ora 13:00. Participarea 
la licitație este condiţionată de achiziți-
onarea caietului de sarcini și consem-
narea unei cauțiuni de 10% din prețul 
de pornire al licitației, până la înce-
perea licitației în contul unic de insol-
vență deschis la BRD GSG SA Dr.Tr. 
Severin, sub nr.RO 94 BRDE 260 SV 
576 5840 2600. Invităm pe toți cei care 
vor să se prezinte la ședința de licitație 
la termenul de vânzare, la locul fixat în 
acest scop și până la acel termen să 
depună oferte de cumpărare. Somăm 
pe toți cei care pretind vreun drept 
asupra imobilelor să anunțe lichida-
torul judiciar înainte de data stabilită 
pentru vânzare în termen, sub sancți-
unea prevăzută de lege. Informații 
suplimentare privind bunurile scoase la 
licitație, la telefoanele: 0252.328.293, 
0 7 4 4 . 5 2 8 . 8 6 9 ,  0 2 5 2 . 3 5 4 . 3 9 9 , 
0742.592.183, 0256.220.827 sau 
0745.267.676 și pe site-urile: www.
ynaconsulting.ro și www.consultant-in-
solventa.ro

PIERDERI
l Se declară pierdut și nul atestatul 
transport persoane în regim taxi emis 
de ARR Cluj pe numele Crisan Emil 
Radu.

l Pierdut proces verbal anexă la 
contract nr.62/09.05.1978 pe numele 
Neguț Ion, Neguț Anica, Mocanu 
Angela Steluța. Îl declar nul.

l S-a pierdut Certificat de Înregis-
trare emis de Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul 
București al societății SC Cloud Star 
SRL, cu sediul social în Aleea Ianca, 
Nr.1, Bl.V17, SC.1, Et.4, Ap.26, 
Camera 2, Sector 3, București, Număr 
de ordine în Registrul Comerțului 
J40/14129/2012, Cod unic de înregis-
trare 30966904 din data de 12.01.2021. 
Îl declarăm nul.

DISPARIȚII
l Declar decedat pe Crăciun Eugen, 
cu domiciliul în Mun.Fălticeni, jud.
Suceava. Rog orice persoană care îl 
cunoaște să comunice informații.


