ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

Marți, 18 ianuarie 2022

Supliment Anunţuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și

OFERTE SERVICIU
Alien Concpet Solutions SRL cu
sediul in Oradea, Str.Iuliu Maniu, nr.7,
ap.3, angajeaza 6-Curieri, cod.COR
962101, CV se trimit pe mail: alienconcept@alienconcept.ro.
SC Pro Dimension Contracts SRL,
având CUI: 21568268, cu sediul în Sat
Târșolț, Comuna Târșolț, str. Principală, Nr.653/A, Județul Satu Mare,
angajează: Excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate cu
cod COR 811106- 2 posturi. Cerințe:
studii medii, cunoștiințe de limbă
engleză, cunoștințe în domeniul
construcțiilor. Selecția are loc în data
de 19.01.2022, ora 10:00, la sediul
societății.
Societatea SC Laroias Computers
S.R.L., cu sediul social în sat Beregsău,
comuna Săcălaz, strada Cununa, nr.
14, județul Timiș, înregistrată cu
J35/528/2006; C.U.I.: 18403146, angajează: Săpător manual cod
COR-931204 -1 post; Muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele,
poduri, baraje cod COR-931203 -1
post; Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor cod
COR-932906 -1 post. Pentru CV, la
adresa de e-mail: laroias@yahoo.com
Consiliul Local al comunei Colelia,
cu sediul în comuna Colelia, str. Brutăriei, nr. 45, judeţul Ialomiţa, organizează concurs pentru ocuparea
postului contractual din cadrul Serviciului Public de Salubrizare Colelia,
aprobat conform prevederilor prin
H.G. nr. 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Denumirea
postului: - Referent II, post vacant
contractual de executie, pe perioadă
nedeterminată. Condiţii specifice de
participare la concurs: - nivelul studiilor: liceale; - fără vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării
postului. Data, ora și locul de desfășurare a concursului: - proba scrisă:
09.02.2022, ora 12,00, la sediul instituţiei. - interviu: 11.02.2022, ora 12,00, la
sediul instituţiei. Data limită până la

care candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10
zile lucrătoare de la afișare, la sediul
instituţiei. Date contact: secretariat,
telefon: 0243/247505, e-mail primariacolelia@yahoo.com.
Primăria comunei Colelia, cu sediul
în comuna Colelia, str. Brutăriei, nr.
45, judeţul Ialomiţa, organizează
concurs pentru ocuparea a trei posturi
contractuale de executie, aprobat
conform prevederilor prin H.G. nr.
286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Denumirea posturilor:
guard, compartimentul administrativ
gospodaresc, posturi vacante contractuale, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la
concurs: - nivelul studiilor: gimnaziale
(8 clase); - fără vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării
postului Data, ora și locul de desfășurare a concursului: - proba scrisă:
09.02.2022, ora 9,00, la sediul instituţiei. - interviu: 11.02.2022, ora 9,00, la
sediul instituţiei. Data limită până la
care candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10
zile lucrătoare de la afișare, la sediul
instituţiei. Date contact: secretariat,
telefon : 0243/247505, e-mail primariacolelia@yahoo.com.
Școala Gimnazială Poieni, cu sediul
în comuna Poieni, str.Principală nr.55,
judeţul Cluj, organizează concurs la
sediul instituției pentru ocuparea
funcţiei contractuale temporar
vacante de: Administrator Financiar
III S, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 03.02.2022,
ora 9.00; -Proba interviu în data de
03.02.2022, ora 14.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: superioare de licență în domeniul științelor economice; -vechime: cel
puțin 6 luni vechime în specialitatea
postului; -cunoștințe financiar-contabile și de legislație în domeniul învățământului; -cunoștințe privind
contabilitatea cheltuielilor și veniturilor bugetare; -cunoștințe avansate

operare calculator. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 5 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, respectiv 26.01.2022, ora 12.00,
la sediul Școlii Gimnaziale Poieni.
Relaţii suplimentare la sediul Școlii
Gimnaziale Poieni, persoană de
contact: secretar Todita Lucia, telefon:
0726.672.773.
Spitalul Prof.Dr.Constantin Angelescu, cu sediul în București, str.Aleea
-Căuzași, nr.49-51, Sector 3, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante:
-Un post șofer autosanitară II:
-diplomă bacalaureat sau diplomă de
absolvire a liceului; -permis de conducere pentru șofer profesionist valabil
pentru autovehiculele din categoriile B
și C; -3 ani vechime ca șofer profesionist. -Un post secretar dactilograf:
-diplomă bacalaureat; -vechime 6 luni
în activitate; -certificat operator calculator. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant
candidații trebuie să îndeplinească
condiții generale, conform art.3 al
Regulamentului-cadru aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.286 din 23
martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Dosarele de înscriere
se depun la sediul Spitalului de Prof.
Dr.Constantin Angelescu în termen de
10 zile lucrătoare de la data publicării
anunţului în Monitorul Oficial, Partea
a III-a, 19.01.2022-02.02.2022, între
orele 9.00-13.00 și trebuie să conţină în
mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din H.G.nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
Proba scrisă va avea loc în data de
10.02.2022, ora 10.00, iar proba practică, va avea loc în data de 15.02.2022,
ora 10.00, la sediul Spitalului Prof.
Dr.Constantin Angelescu. Relaţii
suplimentare și tematica se pot obţine
de la sediul Spitalului Prof.Dr.
Constantin Angelescu, Biroul Resurse
Umane, telefon nr.021/568.82.24.
Primăria orașului Tășnad, cu sediul
în orașul Tășnad, str.Lăcrămioarelor,
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nr.35, județul Satu Mare, organizează
concurs pentru ocuparea unei funcții
contractuale vacante pe perioadă
determinată (în afara organigramei)
de 24 de luni, în cadrul proiectului
„Incluziunea socială și abilitarea
romilor din județul Satu Mare”, Cod
proiect PN1053 finanțat prin Granturile SEE și Norvergiene 2014-2021,
conform HG nr.286/23.03.2011 de:
Instructor de dans tradițional- 2 ore/zi
(1 post). Concursul se va desfășura la
sediul Primariei orașului Tășnad
astfel: Proba scrisă în data de
10.02.2022, ora 12.00; Proba interviu:
Se va susţine în termen de maxim 4
zile lucrătoare de la susţinerea probei
scrise, data și ora probei interviu fiiind
anunţate după susţinera probei scrise.
Condiții generale de participare la
concurs: Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevazute la art.3 din
HG nr.286/2011, pentru aprobarea
regulamentului cadru, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unei funcții contractuale vacante pe

perioadă determinată, cu modificările
și completările ulterioare. Condiții
specifice de participare la concurs
pentru postul de Instructor dansuri
tradiționale: Studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de
licență; vechime în specialitatea studiilor: 3 ani; Experiență în inițiere și
instruire de dansuri traditionale,
inclusiv rome, experiență în promovarea valorilor tradiționale rome.
Candidații vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul instituției
din Tășnad, str.Lăcrămioarelor nr.35,
județul Satu Mare. cât și pe adresa de
email: office@primariatasnad.ro.
Relații suplimentare la sediul Primăriei orașului Tășnad, tel.0261.825.860
persoană de contact d-na: Sipos
Zsofia- coordonator proiect.
UAT Comuna Calopăr, cu sediul în
comuna Calopăr, sat Calopăr, str.Prin-

cipală, nr.572, judeţul Dolj, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante, de:
muncitor calificat- Șofer (cu atribuții
de buldoexcavatorist), debutant studii
medii, în cadrul Compartimentului
a d m i n i s t r a t i v, c o n f o r m H G
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura la sediul instituției astfel:
Proba practică în data de 10.02.2022,
ora 11.00; Proba interviu în data de
11.02.2022, ora 11.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-studii medii; -nu necesită vechime;
-permis de conducere: categoria B și C;
-Atestat specializare buldoexcavator
(mașinist la mașini pentru terasamente). 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 UAT Comuna Calopăr, Județul
Dolj, Str.Principală, Nr.572. Relaţii
suplimentare la sediul: UAT Comuna
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Se citează pentru data de
31.01.2022, ora 11,00 la sediul Societăţii Profesionale Notariale ,,Notariatul Public Olteniţa,, din municipiul
Olteniţa, Aleea Flacăra, nr.2, judeţul
Călărași, toți succesibilii defunctului
Dima Aurelian, CNP 1810421511601,
decedat la data de 16.11.2020, cu
ultimul domiciliu în mun. Oltenița,
bd.Mărășești, nr.25, bl.138, sc.A, ap.2,
județul Călărași (Dosar 110/2021).
Avieriței Ioan este citat în calitate
de pârât, la Judecătoria Pitești, în
Dosarul nr. 11707/280/2021, având ca
obiect „divorț fără copii”, cu termen
de judecată la data de 16.02.2022, ora
8,30, sala 1, complet C3-7, în contradictoriu cu reclamanta Avieriței
Petruța.
Prisecaru Mihai, cu domiciliul necunoscut, este chemat în ziua de
01.02.2022, ora 10.00, la Societatea
Profesională Notarială Fînaru, cu
sediul în municipiul București, str.
Barbu Văcărescu, nr.21, sector 2,
pentru a participa la dezbaterea
moștenirii după defuncta Prisecaru
Silvia, decedată la data de 02.10.2020,
fostă cu ultimul domiciliu în București, sector 1, str.Ion Caragea Vodă
nr.24. În caz de neprezentare la
termen, dezbaterile vor avea loc în
lipsă și se va proceda conform legii.

DIVERSE
Informare: Această informare este
efectuată de Comuna Florești, judeţul
Mehedinţi, ce intenţionează să solicite
la ABA Jiu/SGA Mehedinţi, aviz de
gospodărire a apelor pentru realizarea

SOMAŢII
Se aduce la cunoștinţă celor interesaţi ca petenții Szocs Elena și Szocs
Iosif au solicitat Judecătoriei Brașov
să se constate că a dobândit dreptul de
proprietate prin uzucapiune asupra
imobilului teren situat în com.Budila,
sat.Budila, nr.275, înscris în cartea
funciară nr.101069 (provenită din
conversia CF 1446) Budila sub nr.
top.354/2, în suprafață de 533 mp și
asupra imobilului teren situat în com.
Budila, sat. Budila nr.275, înscris în
cartea funciară nr.101070 (provenită
din conversia CF 1446) Budila, sub nr.
top. 355/2, în suprafață de 518mp.
Persoanele interesate sunt invitate să
facă opoziţie la cererea formulată de
petenții Szocs Elena și Szocs Iosif,
ambii cu domiciliul în com. Budila,
sat. Budila, nr. 275, jud.Brașov și cu
domiciliul procesual ales la cabinet de
avocat Ștefănescu-Goangă& AAsociaţii din „ÎnBrașov,
str.13 Decembrie,
publicistica eminesciană chestiunile cu
mare pondere, paginile
au cea mai
politic
nr.22, caracter
sc.A,
ap.5,
jud.Brașov,
la Judesînt copleșitoare ca
problematici
dedicate acestei
tematica are ca pondere
caretermen
față de cele în
cătorianumăr
Brașov
în
de
30
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a
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în
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religia,
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de
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formare și modernizare a tînărului stat aﬁrmat la
și
a Războiului de Independență
prezentei
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cu menţiunea
gurile Dunării,
proclamării regalității, a unei democrații încă
partide,
dintre
pentrunestabilizată,
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carea nu vor
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corupției generalizate, a adoptării unor forme
formula
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că
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legislative și de organizare
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cu
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integranta
din
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aﬂăm.”
ne
în care
la data de 10.12.2021
în dosarul civil
Cassian Maria SPIRIDON
nr.12714/197/2021, cu termen de judecata la data de 04.03.2022.

ADUNĂRI GENERALE

Consiliul de administrație al socieH
tății Bil Terenuri S.A., cu sediul social
în Mun.București, B-dul Pierre de
Coubertin nr.3-5, Clădirea ELJ Office
Center, Subsol, spațiul S.5, Sector 2,
înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul

sediul Societății. Acționarii pot participa la adunare personal sau prin
reprezentanți, în baza unei procuri
speciale, conform dispozițiilor legale.

Publicatie de vanzare. Cabinet Individual de Insolventa Augustin Lucia,
în calitate de lichidator judiciar, vinde
prin licitație publică cu strigare: Ansamblu funcțional - Fermă de creștere și îngrășare a vițeilor, situată în
comuna Racșa, județul Satu Mare,
compus din: - teren în suprafață de
14.257 mp; - două grajduri de creștere
și îngrășare a vițeilor; - clădiri și
construcții anexe specifice activității
de creștere și îngrășare a vițeilor.
Prețul de pornire al licitației este de:
426.350 lei. Licitatia va avea loc Joi
27.01.2022, ora 11.00, în Baia Mare,
str.George Coșbuc, nr.28, ap.33, jud.
Maramures. Participantii la licitatie
vor achita pană cel tarziu cu o zi
înainte de data licitației, o garantie de
10% din pretul de pornire pentru
bunurile licitate. Cei interesati pot
solicita informatii la sediul lichidatorului judiciar din Baia Mare, str.
George Coșbuc, nr.28/33. Informatii
suplimentare se pot obtine la telefon
nr. 0747-246583, 0743-891488.

LICITAŢII
Inspectoratul Teritorial al Poliției de
Frontieră Sighetu Marmației, cu sediul
în localitatea Sighetu Marmației, str.
Dragoș Vodă nr.38, județul Maramureș, vinde prin licitație publică
deschisă cu strigare, în data de
14.02.2022, ora 12.00, următoarele
bunuri: Nr.Crt.; Denumirea bunului
material; Marca, Tip; Cantitatea; Obs.:
1.; Autovehicul; Iveco Massif; 8 CPL.
2.; Autovehicul; Nissan Pathfinder; 1
CPL. 3.; Autovehicul; Kia Sorento; 1
CPL. 4.; Autovehicul; Opel Astra H; 1
CPL. 5.; Motocicletă; Motocicletă
BMW; 1 CPL. 6.; Motociclu 4 Roți;
Dinli Centrhor 700; 2 CPL. În caz de
neadjudecare a unor bunuri, procedura se va repeta în data de 02.03.2022
și în data de 08.03.2022, la aceeași oră.
Înscrierea la licitație se poate face cu
cel puțn 3 (trei) zile lucrătoare înainte
de data desfășurării licitației. Caietul
de sarcini și informații suplimentare se
pot obține atât la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră
Sighetu Marmației, tel.0262/348.371,
int. 26008, 26024, cât și la sediul
S.T.P.F. Suceava, tel. 0230.562.171, int.
030.26170, 030.26161.

Primăria comunei Șintereag, cu
sediul în localitatea Șintereag, nr. 40,
comuna Șintereag, jud. Bistriţa-Năsăud, organizează licitaţie publică
deschisă în vederea vânzării imobilului – teren în suprafaţă de 2.900 mp
situat în intravilanul localităţii ȘieuSfântu , comuna Șintereag, jud. Bistriţa-Năsăud. Preţul de pornire a
Publicitate

Miercuri, 12 ianuarie

Ianuarie - luna Eminescu. Jurnalul îți oferă TREI cărți de
mare valoare despre poetul național
Ce�i pasă acestei spume cosmopolite de ﬁin�a istorică a
Rom�niei� �orba lui Hamlet� „Ce e Hecuba pentru
ei�”
Ce�i pasă, ce�i poate păsa unui C. A. Rose�is, unui
�iani, unui Phere��dis, cobor�tori din străini, în care
idei �i sentimente nici pot prinde rădăcini, de vreme ce
cad pe păm�nt sterp, de �ara rom�nească, de poporul
nostru, de obiceiurile ori de trecutul nostru�
Ca obiect de e�ploatat, ca vacă de muls, ca izvor de
lefuri �i pensii� Calea�valea. �ive la Roumanie�
Dar c�nd e vorba de acea iubire ad�ncă �i nestrămutată
de neam, precum o aveau bătr�nii, precum o avea
Miron Costin care��i punea cre�tetul sub sabie pentru a
înlătura un bir nou, c�nd e vorba de a apăra adevăratul
popor rom�nesc de e�ploatarea la care e supus, atunci
adio Rom�nie� Atunci îi vezi alături cu �idanii care
scuipă mo�negilor de la �ară în gură �i le frig ochii
deasupra tăciunilor� atunci sunt fra�i cu străinii �i
împart „mielul Paștilor” cu ei.
Ei, acest adevăr vă doare confra�ilor, de a�i a�uns a
răstălmăci pasagii din articolele noastre �i a vă face din
nou meseria „înstrăin�nd pe oamenii �ărăi prin p�re �i
năpă�ti de către Domnia Sa” precum zicea Radu��odă.
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În urma interesului foarte mare arătat pentru primele două cărți
despre viața și opera poetului nepereche, suplimentăm colecția
cu un nou volum: articolele devastatoare ale lui Eminescu la
adresa a tot ce considera că este împotriva nației române

de Cassian Maria Spiridon

Miercuri, 19 ianuarie

Boala și
moartea lui
Eminescu
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cărților esențiale

Cira Ioana și Cira Marcela sunt
citate în calitate de pârâte în data de 8
februarie 2022, ora 11.00, la Judecătoria Bistrița, în dosar civil
nr.6341/190/2020- succesiune.

S.C. Rewe Projectentwicklung
Romania SRL, având sediul în str.
Bușteni, nr.7, județ Ilfov, localitatea
Ștefăneștii de Jos, titular al planului/
programului PUZ „Construire imobil
parter cu funcțiunea de comerț, accesorii auto și pietonale, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame
pe fațade și în parcare, totem publicitar, împrejmuire, organizare de
șantier și branșamente la utilități”,
localitatea Tărtășești, sat Baldana, str.
Învățător Scărlătescu, nr.60, județ
Dâmbovița, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obținere
a avizului de mediu pentru planul/
programul menționat și declanșarea
etapei de încadrare. Prima versiune a
planului/programului poate fi consultată la sediul APM Dâmbovița, str.
Calea Ialomiței, nr.1, de luni până joi,
între orele 9.00-11.00. Observații/
comentarii și sugestii se primesc în

SC Imobiliara EL Parque SA,
proprietar al terenului din Măgurele,
T34, P120, NC 54636, în suprafață de
40.000mp, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obținere
a Avizului Consultativ pentru documentația PUZ- locuire. Documentația
a fost depusă pentru consultare la
Consiliului Județean Ilfov la data
19.01.2022. Observații/comentarii se
primesc în scris la Direcția de Urbanism din cadrul Consiliului Județean
Ilfov (021.212.56.93) din str.Ernest
Juvara, nr.3-5, sectorul 6, în termen de
15 zile de la data publicării anunțului.

București sub numărul J40/4196/2013,
având Codul de Identificare Fiscală:
RO18284975 și Identificatorul Unic la
Nivel European (EUID): ROONRC.
J40/4196/2013 („Societatea”),
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății la data
de 18.02.2022, ora 10.30, la adresa din:
Mun.București, B-dul Pierre de
Coubertin nr.3-5, Office Building, etaj
6, Sectorul 2, pentru toți acționarii
înregistrați în registrul acționarilor
Societății la sfârșitul zilei de
11.02.2022, cu următoarea ordine de
zi: 1.Aprobarea vânzării următoarelor
terenuri agricole, situate în extravilanul localității Romanu, județul
Brăila, în suprafaţă totală de 0,3500ha
(3.500,00mp), identificate conform
datelor cuprinse în tabelul de mai jos:
Proprietar; Județ; Comuna; Tarla;
Parcela; Număr Cadastral; Număr
Carte Funciară; Suprafață proprietate(mp); Cotă-parte proprietate; Suprafață parcelă(mp): Bil Terenuri S.A.;
Brăila; Romanu; 94; 541/14/2; 78152;
78152; 3.500,00; 1/1; 3.500,00. În cazul
în care cvorumul necesar nu se va
întruni la data menționată, Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor
Societății se va ține la data de
21.02.2022, la aceeași oră și în același
loc, cu aceeași ordine de zi. Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea
de zi a adunării pot fi obținute de la

cărților esențiale

Popa Cornel, cu domiciliul în
Brăila, str.Petru Maior, nr.5, jud.Brăila,
este chemat la Tribunalul Brăila, cu
sediul în Brăila, str.Calea Călărașilor,
nr.47, la Complet 1AC, sala 2, în ziua
de 10.02.2022, ora 09.30, în calitate de
intimat, în proces cu Oprea Mariana,
în calitate de apelant, în dosar
9882/196/2020, având ca obiect declararea judecătorească a morții.

Lichidatorul judiciar Dinu, Urse si
Asociatii SPRL notifica creditorii cu
privire la deschiderea procedurii generale de insolventa prevazuta de Legea
nr. 85/2014, impotriva debitoarei SC
Ilfoveanca Grup SRL cu sediul in Str.
Putul Olteni, Nr. 70, com.Clinceni, jud.
Ilfov, J23/127/2002, CUI 6613993, in
dosarul 2871/93/2021 af lat pe rolul
Tribunalului Ilfov, Sectia Civila.
Termenul limita pentru inregistrarea
cererii de admitere a creantelor asupra
averii debitorului –23.02.2022,
termenul de verificare a creantelor, de
intocmire, afisare si comunicare a
tabelului preliminar de creante
–15.03.2022, termenul de definitivare a
tabelului creantelor –11.04.2022, data
primei sedinte a adunarii generale a
creditorilor -21.03.2022. Urmatorul
termen de judecata a fost fixat pentru
data de 08.06.2022. Pentru relatii:
021.318.74.25.

scris la sediul APM Dâmbovița, în
termen de 18 zile de la data publicării
anunțului.

Mihai Eminescu ä Articole politice

CITAŢII

proiectului „Înfiinţare reţea inteligentă
de distribuţie a gazelor naturale în
comuna Florești, judeţul Mehedinţi“.
Această investiţie este nouă. Ca
rezultat al investiţiei nu vor rezulta
ape uzate. Această solicitare de aviz
este conformă cu prevederile Legii
Apelor nr.107/1996, cu modificările și
completările ulterioare. Persoanele
care doresc sa obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodărire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa
menţionată. Persoanele care doresc să
transmită observaţii, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului
după data de 17.01.2022.

Cassian Maria Spiridon ä EMINESCU, ZIARIST POLITIC

Calopăr, persoană de contact: Prodileanu Dumitru Adrian, telefon
0785.273.578.
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Supliment Anunţuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
licitaţiei este de: 14.300 lei. Preţul
documentaţiei de vânzare este de: 50
de lei - se achită numerar la casieria
Primăriei comunei Șintereag. Valoarea
garanţiei de participare: 1430 lei. Taxa
de participare: 500 lei. Documentaţia
de vânzare poate fi ridicată de către
solicitanţi, contracost, de la sediul
Primăriei comunei Șintereag. Data
limită pentru solicitare clarificări:
01.02.2022. Data limită pentru depunerea ofertelor: 09.02.2022 ora 9:00.
Data și locul unde se va desfășura
licitaţia: 10.02.2022, ora 12:00, sala de
ședinţă a Primăriei comunei Șintereag,
nr. 40, comuna Șintereag, jud. Bistriţa-Năsăud. Informaţii suplimentare se
pot obţine la telefon: 0263/351026.
Asesoft Technologies SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie publică
stand mobil calibrare echipamente
achizitie ECG EEG (63.407 lei) și
stand mobil teste de electrosecuritate
(84.992 lei). La prețurile menționate se
adaugă TVA. Licitaţia va avea loc în
25.01.2022, ora 15/00 la sediul lichidatorului judiciar din str. Banatului, nr.1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax
0244 519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în zilele de
01.02.2022 și 08.02.2022, aceeași oră,
în același loc.
Acvila Petroprod Trading SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie publică
proprietate imobiliară compusa din
teren intravilan în suprafață de 1.756
mp și clădire nefinalizată P+E
mansardat cu Scd de 337 mp, situată
în com. Păulești, sat Cocoșești, la
prețul de 683.368 lei. Licitaţia va avea
loc în 25.01.2022, ora 14/30 la sediul
lichidatorului judiciar din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești,
tel/fax 0244 519800. Persoanele interesate se pot programa pentru vizionare
la numărul de telefon susmentionat,
iar ulterior vor achizitiona dosarul de
prezentare de la sediul lichidatorului
judiciar și vor depune documentația
însoțită de taxa de garanţie de 10% din
prețul de pornire cu cel putin o zi

înainte de data licitatiei. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi reluată în
zilele de 01.02.2022 și 08.02.2022,
aceeași oră, în același loc.
Editura Prahova SA prin administrator judiciar VIA Insolv SPRL
scoate la vânzare prin licitaţie publică
Dacia 1305, motorină, 2006, 240.000
km, baterie descărcată, nefuncțională,
uzură generală la prețul de 944,50 lei,
precum și chioscuri mobile pentru
distribuirea presei: 21 chioscuri la
prețul de 1.715,40 lei/buc., 2 chioscuri
la prețul de 1.743,90 lei/buc, 15 chioscuri la prețul de 1.772,70 lei/buc., 4
chioscuri la prețul de 1.801,20 lei/buc.
si 2 chioscuri la prețul de 2.430 lei/buc.
La prețurile de pornire se adauga
TVA. Persoanele interesate vor
cumpăra dosarele de prezentare de la
administratorul judiciar și vor depune
documentele de participare la licitaţie
cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 25.01.2022,
ora 14/00 la sediul administratorului
judiciar, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 519800.
În cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în zilele de 01.02.2022 și
08.02.2022, aceeași oră, în același loc.
Anunt privind concesionarea prin
licitaţie publică deschisă a concesionării suprafeței de 10,58 ha, teren
intravilan, categoria de folosință
pășune, aparținând domeniului privat
al UAT Comuna Românești, județul
Iași, în scopul realizării pe acest teren
și al valorificării construcțiilor speciale
având caracter de mijloace fixe și
imobile ce compun Parc Eolian. 1.
Informatii generale privind concedentul – Unitatea Administrativ - Teritoriala Comuna Românești, cu sediul
in Comuna Romanesti, judetul Iasi,
telefon 0232323871, fax 0232323870,
email primariaromanesti@yahoo.com.
2. Informatii generale privind obiectul
concesiunii - concesionarea suprafeței
de 10,58 ha, teren intravilan, categoria
de folosință pășune, aparținând domeniului privat al UAT Comuna Românești, județul Iași, în scopul realizării
pe acest teren și al valorificării

construcțiilor speciale având caracter
de mijloace fixe și imobile ce compun
Parc Eolian. 3. Informatii privind
documentatia de atribuire. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui
exemplar al documentatiei de atribuire; - de la sediul concedentului –
Unitatea Administrativ - Teritoriala
Comuna Românești, cu sediul in
Comuna Romanesti, judetul Iasi, CIF
4541025, telefon 0232323871, fax
0232323870, email primariaromanesti@yahoo.com. 3.2. Denumirea si
adresa serviciului /compartimentului
din cadrul concedentului, de la care se
poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire; - compartimentul de Secretariat din cadrul
Unitatii Administrativ - Teritoriale
Comuna Românești, cu sediul in
Comuna Romanesti. 3.3. Costul si
conditiile de plata pentru obtinerea
acestui exemplar, potrivit prevederilor
Codul administrativ din 03.07.2019,
parte integrantă din Ordonanţă de
urgenţă 57/2019; - Taxa pentru obtinerea documentatiei de atribuire: 500
lei. - Taxa de participare la licitație:
500 lei. Aceste sume se vor achita in
numerar la casieria concedentului. 3.4.
Data limita pentru solicitarea clarificarilor; - 27.01.2022, orele 10:00. 4.
Informatii privind ofertele: 4.1. Data
limita de depunere a ofertelor; 8.02.2022. orele 15:00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: - Unitatea
Administrativ - Teritoriala Comuna
Românești, cu sediul in Comuna
Romanesti, judetul Iasi. 4.3. Numarul
de exemplare in care trebuie depusa
fiecare oferta; - un exemplar în
original si un exemplar în copie. Nu
sunt admise oferte alternative. 5. Data
si locul la care se va desfasura sedinta
publica de deschidere a ofertelor; 09.02.2022, orele 11:00 la sediul
Unitatii Administrativ - Teritoriale
Comuna Românești, cu sediul in
Comuna Romanesti, judetul Iasi. 6.
Denumirea instantei competente în
solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu
atribuirea, încheierea, executarea,

@Oferte serviciu
@Vânzări
Tel. 021/208.75.01
@Pierderi
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro @Licitații
@Diverse

modificarea și încetarea contractului
de concesiune de bunuri proprietate
publică, precum și a celor privind
acordarea de despăgubiri se realizează
potrivit prevederilor legislaţiei privind
contenciosul administrativ. 7. Data
transmiterii spre publicare a prezentului anunt: 17.01.2022.
Debitorul SC Marinos Construct
SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii
SPRL, scoate la vanzare: 1.Proprietate
imobiliara ”teren” in suprafata totala
din masuratori de 117 mp. (suprafata
din acte de 130 mp.), situat in intravilanul Mun. Ploiesti, Str. A. T. Laurian,
Jud. Prahova, nr. 17, cadastral 11321,
inscris in C.F. 9997 a loc. Ploiesti.
Pretul de pornire al licitatiei este de
6.435,00 Euro exclusiv TVA. Pretul
caietului de sarcini pentru imobilele
af late in proprietatea Marinos
Construct SRL, este de 500,00 Lei
exclusiv TVA. Participarea la licitatie
este conditionata de: -consemnarea in
contul nr. RO91 FNNB 0051 0230

0947 RO02 deschis la Credit Europe
Bank, Sucursala Ploiesti, pana la orele
14,00 am din preziua stabilita licitaţiei,
a garantiei de 10% din pretul de
pornire a licitatiei; -achizitionarea
pana la aceeasi data a Caietului de
sarcini pentru proprietatea imobiliara,
de la sediul lichidatorului judiciar.
Pentru proprietatea imobiliara ”teren”
prima sedinta de licitatie a fost stabilita in data de 27.01.2022, ora 15:00,
iar daca bunul imobil nu se adjudeca
la aceasta data, urmatoarele sedinte de
licitatii vor fi in data de 03.02.2022;
10.02.2022; 17.02.2022; 24.02.2022, ora
15:00. Toate sedintele de licitatii se vor
desfasura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiesti, Str.
Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova.
Pentru relatii suplimentare sunati la
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relatii suplimentare si vizionare apelati tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anuntul poate fi vizualizat si pe site
www.dinu-urse.ro.

PIERDERI
P i e r d u t O r d . p r e f e c t u l u i n r.
561/07.11.2011.
Pierdut autorizație electrician
ANRE pe numele de Alecu Alexandru
Constantin, Nr. Registru 62678, Nr.
autorizare 201711304. O declar nulă.
PF Terziu Dumitru, cu domiciliul în
Loc.Nisipari, declar pierdut documentul de înregistrare sanitară veterinară cu nr.VD-33/22.03.2009. Îl declar
nul.
SC Dana Comerț și Servicii SRL, nr.
ORCTB J40/1657/1992, CUI: 462379,
declarăm pierdute și nule certificatul
de înregistrare și certificatele constatatoare ale societății.
Pierdut cartela de acces sediu pe
numele Serban Bogdan Marian pentru
SC ACVATOT SRL în zona Promenada Mall. O declar nulă.
Publicitate

