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OFERTE SERVICIU
l BRCT Suceava caută candidați 
pentru posturile de experți relații 
externe - Coordonator implementare 
monitorizare si Ofițeri IT&SMIS. 
Detalii la adresele: www.brctsuceava.
ro și www.ro-ua.net. Informații supli-
mentare: tel - 0770 338 005

l Direcția Regională de Statistică a 
Municipiului București, cu sediul în 
București, B-dul Carol I nr.12, sector 
3, anunță amânarea concursului 
organizat pentru ocuparea a 23 
posturi, din data de 27.01.2021 proba 
scrisă și proba practică, la o dată care 
se va comunica ulterior, conform 
H.G. 286/2011. Menționam că 
anunțul inițial s-a publicat în M.O. 
Partea a III-a nr.6/05.01.2021

l  SC Professional Construct 
Industry SRL oferă spre ocupare 
următoarele posturi: Muncitori neca-
lificați la întreținere de drumuri, 
poduri, șosele, baraje; Muncitor neca-
lificat la demolarea clădirilor, căptu-
șeli, zidărie, plăci mozaic, faianță, 
gresie, parchet; Excavatoriști pentru 
excavatoare cu rotor de mare capaci-
tate; Asfaltatori; Mașiniști pentru 
mașini terasamente; Zidari, Rosari, 
Tencuitori. CV-urile se pot depune la 
sediul firmei din Str.Mărăcineanu 
Walter, nr.75A, bl.C1, Drobeta Turnu 
Severin, Mehedinți sau la adresa de 
email: professionalconstructin-
dustry@gmail.com

l SC Trustul de Construcții Drobeta 
SA oferă spre ocupare următoarele 
posturi: Muncitori necalificați la 
întreținere de drumuri, poduri, șosele, 
baraje; Muncitor necalificat la demo-
larea clădirilor, căptușeli, zidărie, 
plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; 
Excavatoriști pentru excavatoare cu 
rotor de mare capacitate; Asfaltatori; 
Mașiniști pentru mașini terasamente; 
Zidari, Rosari, Tencuitori; Femei 
serviciu. CV-urile se pot depune la 
sediul firmei din Str.Principală 1A, 
Sat Magheru, Com.Breznița Ocol, 
Mehedinți sau la adresa de email: 
drobeta.contrust@gmail.com

l Primăria Comunei Bertea, Județul 
Prahova, cod fiscal 2843736, cu sediul 
în comuna Bertea, sat Bertea, nr.550, 
tel.0244/247.081, 0244/247.101, 
anunță scoaterea la concurs 1 post de 
mecanic utilaje, funcție contractuală. 
Concursul va avea loc la data de 
10.02.2021, orele 10:30, proba prac-
tica și 11.02.2021, orele 10:30, inter-
viul la sediul Primăriei Comunei 
Bertea. Dosarele se depun în termen 
de 10 zile de la data afișării/publicării 
anunțului și trebuie să conțină: 
-cerere de înscriere adresată conducă-
torului instituției; -copia actului de 
indentitate; -copii ale actelor de 
studii; -carnetul de muncă; -adeve-
rință medicală; -Curriculum Vitae. 

Condițiile de participare la concurs: 
-studii gimnaziale; -vechime în speci-
alitate 3 ani; -certificat de calificare 
mecanic; -permis de conducere cate-
goria B, C și E.

l Primăria Comunei Bertea, județul 
Prahova, cod fiscal 2843736, cu sediul 
în comuna Bertea, sat Bertea, nr.550, 
tel.0244/247.081, 0244/247.101, 
anunță scoaterea la concurs 1 post de 
muncitor calificat, funcție contrac-
tuală. Concursul va avea loc la data 
de 10.02.2021, orele 10:30, proba 
practică și 11.02.2021, orele 10:30, 
interviul la sediul Primăriei Comunei 
Bertea. Dosarele se depun în termen 
de 10 zile de la data afișării/publicării 
anunțului și trebuie să conțină: 
-cerere de înscriere adresată conducă-
torului instituției; -copia actului de 
indentitate; -copii ale actelor de 
studii; -carnetul de muncă; -adeve-
rință medicală; -Curriculum Vitae. 
Condițiile de participare la concurs: 
-studii gimnaziale; -vechime în speci-
alitate 3 ani; -certificat de calificare.

l Centrul Judeţean de Excelenţă 
Dolj, cu sediul în str.Ion Maiorescu, 
nr.6, Craiova, judeţul Dolj, organi-
zează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractual vacante de secretar 
0,25 normă, grad profesional II, 
conform HG 286/2011. Concursul se 
va desfășura la sediul centrului din 
Craiova, strada Ion Maiorescu, Nr.2, 
astfel: Proba scrisă: 10.02.2021, ora 
10.00; Proba practică: 12.02.2021, ora 
13.00; Proba interviu: 15.02.2021, ora 
13.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: studii superi-
oare absolvite cu examen de licenţă în 
specialitate (economic, management, 
juridic); vechimea în specialitatea 
postului: 5 ani; calificativ „foarte 
bine” în ultimul an de activitate; 
cunoștințe avansate de operare calcu-
lator și utilizare a softurilor specifice 
activităţii din învățământ: EDUSAL, 
REVISAL, SIIIR. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de 02.02.2021 la 
sediul centrului din Craiova,  strada 
Ion Maiorescu, Nr.2, după următorul 
program: luni-vineri, între orele 
14.30-17.30. Relaţii suplimentare 
referitoare la organizarea concursului 
se pot obtine de la sediul institutiei 
sau telefonic: 0771.110.862, www.
cjexdolj.ro

l Inspectoratul Școlar Județean 
Giurgiu, cu sediul în Municipiul 
Giurgiu, Str.dr.Ion Munteanu, nr.3, 
județul Giurgiu, anunță organizarea 
concursului pentru ocuparea postu-
rilor vacante pe perioadă determinată 
în cadrul proiectului „ADS 2.0- 
următorul nivel în educație”, 
POCU/665/6/23/ 136158. Depunerea 
dosarelor de concurs se realizează 
până la data de 3 februarie 2021. 
Relații suplimentare la sediul institu-

Nr. 
crt. 

Denumire material 
Cantitate 

[m] 

Preț de pornire a 
licitației fără TVA 

[lei/m] 

Locul unde este 
depozitat materialul  

1 Tubing 2 3/8" x 4,83 J55 uzură 90%  2321,75 15 Secția de Producție   
Delenii, jud. Mureș 2 Tubing 2 7/8" x 5,51 J55 uzură 90%  42972,09 18 

3 Saltea cu arcuri   90 x 200  34 80 
C.I.R.R.F.M. Bazna, 

jud. Sibiu 
4 Saltea cu arcuri 160 x 200  6 150 
5 Saltea cu arcuri 180 x 200  3 160 

 

ANUNȚ
Subscrisa S.C. L`ITALIANO  S.R.L. – in faliment, cu sediul in Bocsa, str. Binisului, km. 3 jud. Caraş-Severin, Număr de ordine 

în registrul comerţului J11/653/2006, CUI 18909624 , vă face cunoscut faptul ca in data de  02.02.2021 ora 12,00  va avea loc 
la sediul lichidatorului judiciar din Resita, str. Horea bl.A2, parter, licitatia publica cu strigare privind vanzarea urmatoarelor 
bunuri  apartinand debitoarei: 

Bunuri imobile: 
- Casa (497 mp) şi teren in suprafaţă de 1924 mp in Ghertenis (CF nr. 34422 Berzovia CF vechi 1774 Gherteniş nr. cad/

top.109/1) la preţul de 9.945 euro + TVA reprezentând 65 % din Raportul de evaluare;
- Casă (98 mp) şi hală de producţie (549,5 mp) cu teren în suprafaţă de 54.546 mp in Ghetenis (CF nr. 34951 Berzovia, CF 

vechi 1849 Gherteniş nr. Top. 667/1/3/1/b) la preţul de 111.580 euro +TVA, reprezentând 70 % din Raportul de evaluare;
Bunuri mobile:
 Maşină de tăiat textile ROCKWELL-RIMOLDI an fabricaţie 2007 la preţul de 135euro + TVA, reprezentand 50% din preţul 

de evaluare;
Maşină de călcat textile  COMEL – FRF an fabricaţie 2007 la preţul de 1220 euro + TVA, reprezentand 50% din preţul de 

evaluare;
Maşină de călcat textile  COMEL – BRIA NEGG an fabricaţie 2007 la preţul de 420 euro + TVA, reprezentand 50% din preţul 

de evaluare;
Maşină de călcat textile  COMEL – FRIF an fabricaţie 2007 la preţul de 815 euro + TVA, reprezentand 50% din preţul de 

evaluare;
Maşină de Cusut Industrială PFAFF – 483 an fabricaţie 1999 la preţul de 1450 euro + TVA, reprezentand 50% din preţul de 

evaluare;
In cazul in care bunurile scoase la licitatie nu se vând la data stabilită, urmatoarele licitatii vor avea loc in data de: 16.02.2021, 

02.03.2021, 16.03.2021, ora 12,00 la sediul lichidatorului judiciar, la acelasi pret. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la 
sediul lichidatorului judiciar la valoarea de 100 lei+TVA pentru echipamente, 500 lei+TVA pentru fiecare bun imobil. Inscrierea 
la licitaţie si achizitionarea caietului de sarcini se poate face in fiecare zi de luni pana vineri  cu exceptia zilei in care are loc 
licitaţia.  

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din pretul de pornire al licitatiei.
Prezenta constituie somatie pentru toti cei care pretind vreun drept aspra bunurilor scose la licitatie, sunt obligati sa anunte 

lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255.212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar. 
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ției din Str.dr.Ion Munteanu, nr.3, 
Mun.Giurgiu. Telefon: 0246.214.255. 
Email: isjgiurgiu@yahoo.com

l Primăria Oraşului Boldeşti-Scăeni, 
cu sediul în oraşul Boldeşti-Scăeni, 
Calea Unirii, nr.67, județul Prahova, 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de 
paznic, pe perioadă nedeterminată, 
conform H.G.nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: 
-Proba scrisă în data de 11.02.2021, 
ora 10:00; -Proba interviu în data de 
12.02.2021, ora 10:00. Condiţii de 
participare: -studii medii liceale; 
-curs calificare profesională pentru 
exercitarea profesiei de agent de 
pază/securitate şi ordine; -vechime 5 
ani. Candidații vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului ȋn Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, la sediul 
instituției. Relaţii suplimentare la 
sediul institutiei, persoană de 
contact: Soimăreanu Monica, telefon 
0244/211.363.

l Primăria Dănciuleşti, cu sediul în 
sat Hălăngeşti, Str.Principală, nr.137, 
judeţul Gorj, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: muncitor califi-
cat-electrician, conform H.G.nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 10.02.2021, ora: 10:00; -Proba 
interviu în data de 12.02.2021, ora: 
10:00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -nivelul studi-
ilor -studii liceale absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -atestat sau 
certificat de calificare profesională 
-electrician; -vechime -nu este cazul. 
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 
Primariei Dănciuleşti. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei Dănciu-
leşti. Persoană de contact: Popescu 
Ana. Telefon 0253/289.356.

l Spitalul Municipal Câmpulung 
Moldovenesc, județul Suceava, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
unui post contractual vacant, 
conform H.G.nr.286/2011 de îngriji-
toare la Compartimentul Dermato-
venerologie -Suport Covid al 
Spitalului Municipal Câmpulung 
Moldovenesc. Condiţii specifice: 
-studii: şcoală generală; -nu se soli-
cită vechime în muncă. Calendar 
concurs: -10.02.2021, ora 12:00 
-proba scrisă; -12.02.2021, ora 12:00 
-proba practică. Dosarele pentru 
înscrierea la concurs se vor depune la 
Biroul R.U.N.O.S. şi Contencios al 
Spitalului Municipal Câmpulung 
Moldovenesc în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anun-
țului şi vor cuprinde urmatoarele 
acte: -cerere de înscriere la concurs; 
-copie după certificatul de naştere, 
căsătorie, naştere a copiilor, buletin, 
diplomă de studii; -copia carnetului 
de muncă, sau, după caz, o adeve-
rinţă care să ateste fişa medicală -fişa 
de aptitudini medicina muncii; -curi-
culum vitae; -recomandare de la 
ultimul loc de muncă, acolo unde 
este cazul; -cazier judiciar; -certificat 
de integritate comportamentală, 
conform legii nr.118/2019. Taxa 

concurs -200 lei. Relaţii suplimentare 
referitoare la tematică şi bibliografie 
se pot obține de la sediul unităţii sau 
la telefon 0230/312.023, între orele 
7.30-16.00. Persoana de contact: 
Mera Nicoleta.

l Spitalul Orăşenesc Făget, cu sediul 
în oraş Făget, Str.Spitalului, Nr.4, 
judeţul Timiş, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tual vacante, de: -Îngrijitor -un post 
la secția Chirurgie generală; -Infir-
mier debutant -un post la secția 
Medicină Internă; -Paznic -un post 
D e s e r v i r e ,  c o n f o r m 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 10.02.2021, ora 10:00; -Proba 
practică în data de 10.02.2021, ora 
13.00; -Proba interviu în data de 
10.02.2021, ora 14:00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii 
specifice: Pentru postul de îngrijitor: 
-studii -şcoală generală. Pentru 
postul de infirmier debutant: -şcoală 
generală. Pentru postul de paznic: 
-certificat de calificare; -diplomă de 
absolvire a şcolii generale. Vechimea 
nu este neccesară pentru posturile 
anunțate. Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții generale: 
-îndeplinesc condițiile de studii; -nu 
au fost condamnați definitiv pentru 
săvârşirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătură 
cu serviciul; -au o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care 
candidează. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs 
până la data de 02.02.2021, ora 13:00, 
la sediul Spitalului Orăşenesc Făget, 
Str.Spitalului, Nr.4. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Spitalului Orăşenesc 
Făget, persoană de contact: Ing.
U r s u l e s c u  D a n u t a ,  t e l e f o n 
0256/320.860 int.19,  E-mail : 
contact@spitalfaget.ro

l Primaria Căteasca, cu sediul în 
comuna Căteasca, sat Căteasca, 
nr.289C, judeţul Argeş, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: Mecanic 
deservent utilaj, conform H.G. 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data 
de 10.02.2021, ora 10:00; -Proba 
interviu în data de 12.02.2021, ora 
10:00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: medii; 
-vechime: minim 5 ani; -domiciliu 
stabil pe raza localității Căteasca; 
-permis de conducere: B, C, D; 
-noțiuni de mecanică. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a la sediul Primăriei 
Comunei Căteasca. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Comuna Căteasca, sat 
Căteasca, nr.289C, judeţul Argeş, 
persoană de contact: Marin Emilia, 
t e l e f o n  0 7 5 7 . 8 5 5 . 3 9 1 ,  f a x 
0248/661.006.

l Spitalul de Pneumoftiziologie 
Leordeni, cu sediul în localitatea 
Leordeni, str.Coloniei, nr.106, 
județul Argeş, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
contractual vacant: -1 post: îngriji-
toare -perioadă nedeterminată, în 

cadrul Secției Pneumologie II, 
conform H.G.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
unității, astfel: -proba scrisă 
10.02.2021, ora 11:00; -interviu 
15.02.2021, ora 11:00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiții: Criterii la angajare: -şcoală 
generală. Vechime minimă în 
muncă: -nu este cazul. Candidații 
vor depune dosarele de participare 
la concurs până la data de: 
02.02.2021, ora 14:00, la sediul 
Spitalului de Pneumoftiziologie 
Leordeni. Relaţii suplimentare la 
sediul: Spitalului de Pneumoftizio-
logie Leordeni, persoană de contact: 
Safta Gina Mirela ,  te lefon 
0248/653.695, fax 0248/653.690. 
E-mail: runos@spitalleordeni.ro.

CITAȚII
l Fechet Elena este citată la Judecă-
toria Oravița în proces de divorț în 
data de 01 februarie 2021, ora 11:30.

l Se citează paratul Lenda Grzegorz 
Rafal la Judecătoria  Moineşti, 
t e r m e n  2 1 . 0 1 . 2 0 2 1 ,  d o s a r 
467/260/2020, obiect stabilire domi-
ciliu minor, reclamanta Ciungu 
Mădălina Florina. 

l  Se citeaza Gogan Mariana 
Andreea la Judecatoria Bacau, dosar 
14924/180/2020 termen 25.01.2021 
ora-14:30 complet C4bis contradic-
toriu cu Luca Ionel pentru ordonanta 
presedintiala suplinire consimtamant

l  Sunt citate pentru data de 
26.02.2021, ora 11:00 la Judecătoria 
Botoşani, pârâtele Bejenariu Ionela şi 
Bejenariu Gabriela, în dosarul nr. 
16148/193/2019, având ca obiect 
“Ieşire din indiviziune”, în contradic-
toriu cu reclamanta Gavril Ramona- 
Luiza.

l Subsemnatul evaluator Muraru 
Bogdan-Andrei, tel. 0744.555.862, 
convoc la data de 27.01.2021, ora 
09:00, pe SC Mohingab Group SRL 
din Iaşi, Calea Chişinăului, nr. 29, 
Corp C37, debitor în dosarul execuți-
onal 404/S/2020 al Beja Sîrbu, 
Vezeteu, creditor fiind SC Terom SA 
din Iaşi, Calea Chişinăului, nr. 29, la 
inspecția la fața locului a terenului 
de 4.070 mp. situat în Iaşi, Calea 
Chişinăului, nr. 29, nr. cadastral 
3861/175, înscris în CF 130866 a 
UAT Iaşi.

l Rotariu Nicolae Mirel Bogdan, cu 
ultimul domiciliu în sat Luceni, com.
Victoria, jud.Iaşi, este citat în data de 
3 februarie 2021 la Tribunalul Iaşi, 
camera S.V., Complet civ.cm 3, ora 
10:00, în calitate de pârât, în proces 
cu Compania de Transport Public 
Iaşi, cu sediul în Iaşi, str.Silvestru, 
nr.5, în calitate de reclamantă, având 
ca obiect acţiune răspundere patri-
monială.

l Numitul Mindru Ioan, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în sat Andrieşeni, 
Com.Andrieşeni, Jud.Iaşi, este citat 
la Judecătoria Iaşi pe data de 
03.03.2021, ora 10:30, completul C11 
M, Sala 4, în calitate de pârât, 
dosarul civ. nr.6203/245/2020, în 
procesul de divorț cu reclamanta 
Mindru Olimpia.

l Tănase Petruța, domiciliată în 
Băneşti, nr.237, jud.Prahova, este 
chemată în judecată în calitate de 
pârâtă în dos. nr.31/204/2020, aflat pe 
rolul Judecătoriei Câmpina, cu 
sediul în Câmpina, str.1 Decembrie, 
nr.14, jud.Prahova, în ziua de 
04.02.2021, ora 09:00, având ca 
obiect pensie de întreținere, în 
contradictoriu cu Ciufu Ion Gabriel. 
În caz de neprezentare, judecata va 
avea loc în lipsa acesteia.

l Se citează numitul Cordeiro Dos 
Santos Ermesson Carlos, cetăţean 
brazilian cu domiciliul necunoscut în 
România, în calitate de pârât în 
Dosarul nr. 79/280/2018 al Judecăto-
riei Piteşti, cu termen de judecată 
02.02.2021, ora 08:30, Completul 
C2-5 MA, în proces cu Dumitru 
Elena Andreea, fostă Cordeiro, 
având ca obiect tăgadă paternitate şi 
stabilire paternitate privind pe 
minora Cordeiro Dos Santos Antonia 
Maria, născută la data de 25.09.2015.

l Olteanu Maria, cu domiciliul în 
Comuna Ștefăneşti, sat Dobruşa, 
județul Vâlcea, în calitatea de recla-
mantă, în dosarul nr. 2675/223/2020, 
al Judecătoriei Drăgăşani, anunță 
deschiderea procedurii de declarare 
judecătorească a morții numitului 
Neagoie Dumitru, născut la 16 
martie 1912, fiul lui Neagoie Tudor şi 
Neagoie Maria, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în comuna Ștefăneşti, 
județul Vâlcea, cu invitația ca orice 
persoană să comunice instanței 
datele pe care le cunoaşte despre cel 
dispărut. 

l Numitul-Kolumban Sandor soli-
cită constatarea dobândirii calității 
de proprietar în temeiul uzucapiunii 
asupra imobilului înscris în:CF.vechi 
nr.365-Doboşeni, nr.top.220 şi 221 
(CF.nou nr.24807-Brăduț şi nr.24808-
Brăduț), teren casă de lemn în supra-
față totală de 1702mp. Toți cei 
interesați pot face opoziție în termen 
de 30 de zile de la publicarea 
prezentei, la Judecătoria Sfântu 
Gheorghe, Dosar nr.4817/305/2020, 
cu termen de judecată la 10.03.2021.

l Tribunalul Bucureşti, Secția 
a-VI-a civilă,  Citație (emisă 
2 0 . 1 0 . 2 0 2 0 )  d i n  d o s a r u l 
nr.8116/3/2020. Destinatar Vlad 
Marian, sector 5, Bucureşti, str.
Progresului, nr.35, bl.5, sc.1, et.6, 
ap.21. Sunteți chemat în această 
instanță, camera E31, complet 
c40-fond, în data de 21 ianuarie 
2021, ora 9:00, în calitate de pârât, în 
proces cu Rotary Mecanizare Si 
Productie SRL, în calitate de recla-
mant. În caz de neprezentare a 
părților, judecata se va face în lipsă, 
dacă se solicită în scris acest lucru de 
către una din părți. 

SOMAȚII
l Se notifică invocarea uzucapiunii 
de către Todor Viorel, asupra parce-
lelor din CF 303795 Conop nr. top. 
15-16, proprietari tabulari Stoynescu 
Maria, Gontean Eftimie, Todor 
Maria şi CF 303634 Conop, nr. top. 
13-14,  proprietari  Gheorghe 
Nedescu, Rosca Ruja, Todor Maria.

l Prin prezenta sunt chemați toți cei 
interesați să formuleze opoziție în 
termen de o lună de la afişarea 

prezentei somații, având în vedere 
faptul că pe rolul Judecătoriei 
Regh in  se  a f lă  dosaru l  cu 
nr.3336/289/2020, în care petenta 
Ceontea Ioana, a solicitat instanței: 
să constate dobândirea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune de către 
petenta Ceontea Ioana, asupra cotei 
de 1/1 din imobilul situat în comuna 
Deda, nr.181, județul Mureş, compus 
din teren intravilan în suprafață de 
2.847mp şi casă de locuit cu 3 
camere, 1 hol, 1 cămară şi înscris în 
CF nr.51809- Deda, nr. top 252, 253; 
să dispună înscrierea în Cartea 
Funciară în favoarea petentei 
Ceontea Ioana, a dreptului de 
proprietate asupra cotei de 1/1 din 
imobilul situat în comuna Deda, 
nr.181, județul Mureş, compus din 
teren intravilan în suprafață de 
2.847mp şi casă de locuit cu 3 
camere, 1 hol, 1 cămară, înscris în 
CF nr.51809- Deda, nr. top 252, 253. 
Termenul de judecată este stabilit la 
data de 23.02.2021, ora 11.00. 
Persoanele interesate pot face 
opoziție la cererea petentei Ceontea 
Ioana, în lipsa acesteia instanța 
urmând să treacă la judecarea 
cauzei.

DIVERSE
l Unitatea Aministrativ Teritorială 
Comuna Jirlău, județ Brăila, anunță 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale 1, 2 şi 7, începând cu data de 
25.01.2021, pentru o perioadă de 60 
de zile, la sediul Primăriei Comunei 
Jirlău, conform art.14 alin.(1) şi (2) 
din Legea 7/1996 republicată cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse 
la sediul Primăriei şi pe site-ul Agen-
ției Naționale de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară.

l Unitatea Administrativ-Teritorială 
Goieşti, din judeţul Dolj, anunţă 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectorul cadastral 
nr.36 ,  începând cu data  de 
19.01.2021, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primăriei Comunei 
Goieşti, conform art.14 alin.(1) şi (2) 
din Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse 
la sediul Primăriei şi pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară. Cererile de rectificare 
depuse prin orice alte mijloace de 
comunicare decât cele menţionate 
mai sus, nu vor fi luate în conside-
rare.

l Anunt Public Solicitare Autori-
zatie Mediu; SC Bio Bubble Wash & 
Cleaning Srl  cu sediul în Arad, str. 
Clujului bl 73, et 1 ap. 3, jud. Arad, 
telefon 0746-806952, email andreia-
sanache@yahoo.com, înmatriculata 
la Registrul Comertului Arad sub nr. 
J02/1269/2020,  având codul fiscal nr. 
43223146, doreste  sa obtina autori-
zatiei de mediu pentru Bio Bubble 
Wash & Cleaning Srl pentru activi-
tatea desfasurata  la punctul de lucru 
din Arad str. Dorobantilor nr 9 ap 1, 
jud. Arad, cod CAEN  9601 Spalarea 
si curatarea (uscata) articolelor 
textile si a produselor din blana 
avand ca principale faze ale procese-
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ului tehnologic urmatoarele: receptie 
si  etichetare articole textile primite 
de la clienti,  sortarea în funcție de 
culoare si de tipul tesaturii, spălarea 
cu apă și detergenți; uscarea artico-
lelor textile; calcarea articolelor 
textile; ambalarea articolelor; 
predarea/livrarea la beneficiari. 
Masuri de protectie a factorilor de 
mediu: Apa - canalizare; Aer - cos de 
fum; Sol - platforme betonate; 
Gestiune deseuri - pubele si contracte 
cu operatori autorizati in colectarea 
deseurilor. Observatiile publicului 
formulate in scris/informatiile 
privind potentialul impact asupra 
mediului se depun/pot fi consultate  
la sediul Agentiei de Protectia 
Mediului Arad, Splaiul Muresului, 
FN, judetul Arad tel 0257-280331, 
0257/280996, timp de zece zile lucra-
toare dupa data publicarii prezen-
tului.

PRESTĂRI SERVICII
l Organizare jobcluburi în cadrul 
proiectului Comunitaria- Intervenție 
personalizată pentru reducerea 
marginalizării în com.Coțofenii din 
Față. Data organizare: 19, 20, 21, 22 
ianuarie 2021, la adresa: Calea Seve-
rinului, nr.225, Craiova.

ADUNĂRI GENERALE
l În baza art.117 indice (1) din 
Legea nr.31/1990 republicată, Consi-
liul de Administrație al S.C. 
Compania de Librării București 
S.A., la solicitarea acţionarului SIF 
Muntenia S.A., completează ordinea 
de zi pentru Adunarea Ordinară a 
acționarilor din data de 15.02.2021, 
ordinea de zi completată fiind: 1. 
Numirea auditorului financiar 
extern al societăţii pentru un mandat 
de 3 ani. 2. Numirea auditorului 
financiar intern al societăţii pentru 
un mandat de 3 ani. 3. Prezentarea 
unui Raport al Consiliului de Admi-
nistraţie al societăţii cu privire la 
creditele contractate de Compania 
de Librării  S.A. în perioada 
01.01.2020-15.01.2021, care sa 
conţină următoarele informaţii 
pentru fiecare credit contractat/ a 
cărui durată a fost prelungită: banca 
contractantă, perioada împrumu-
tului, plafon credit, dabânda anuală, 
comisioane, garanţii, destinaţia 
fondurilor accesate, modul și gradul 
de utilizare a fondurilor până la data 
raportului, documentele interne prin 
care a afost aprobat fiecare credit 
contractat/ prelungit în parte. 4. 
Prezentarea unui Raport al Consi-
liului de Administraţie al societăţii 
cu privire la componenta înregistrată 
la data de 30.06.2020 a investiţiilor 
pe termen scurt (formular bilanţ la 
30.06.2020, F10 rd 07) și a disponibi-
lităţilor societăţii (formular bilanţ la 
30.06.2020, F10 rd 08), cu explicaţii 
privind modificarea înregistrării 
contabile a investiţiilor pe termen 
scurt din contul 5081 Alte titluri de 
palsament (16.074.361 lei conform 
balanţei de verificare a conturilor la 
data de 31.12.2019) în contul 511 
Valori de încasat (15.301.718 lei 
conform formularului de bilanţ la 
30.06.2020, F30 rd 83). Materialele 
informative asupra punctelor aflate 
pe ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinară a Acționarilor se află la 
sediul societăţii pentru a fi la dispo-
ziţia acţionarilor, putând fi consul-

tate și completate de aceștia. La 
ședinţă pot participa  acţionarii 
înscriși la data de 01.02.2021 în 
Registrul Acţionarilor ţinut de  soci-
etate prin grija Consiliului de Admi-
nistraţie. Informaţii suplimentare la 
telefon: 0213139645, de luni până 
vineri, între orele 9:00-14:00.

LICITAȚII
l  CEC Bank S.A. Sucursala 
Alexandria, cu sediul în municipiul 
Alexandria, str. București, nr. 59, 
organizează în data  de 02.02.2021, 
ora 13:00, licitaţie deschisă fără 
preselecţie, pentru vânzarea unui 
autoturism marca Logan. Preţul de 
pornire a licitaţiei este de 5300 lei, iar 
dosarul de prezentare este 10 lei. 
Relaţii la dl Budurea Mihail Remus 
- tel. 0730.233.100.

l Comuna Dărmănești cu sediul în 
Mariței, nr.575, face cunoscut că în 
ziua de 09.02.2021, orele 12:00, va 
avea loc licitația cu depunere de 
ofertă în plic închis, pentru vânzarea 
unor parcele de teren, aparținând 
domeniului privat al comunei 
Dărmănești, județul Suceava. 
Relații: Șef Serviciu Achiziții 
Publice, Mobil 0755.157.515 sau la 
sediul Primăriei Comunei Dărmă-
nești, Tel/fax. 0230.551.532. 

l Anunţ de vânzare. CEC Bank SA, 
Sucursala Craiova, str.Sf.Dumitru, 
bl.1-3-5, parter, jud.Dolj, organizează 
în data de 29.01.2021, ora 10:00, lici-
taţie deschisă fără preselecție pentru 
vânzarea a două (2) autoturisme 
Dacia Logan, conform detaliilor 
următoare: 1.Nr. de înmatriculare 
DJ 07 YPV, an fabricaţie 2007, 
primul proprietar, motor 1.461cmc, 
motorină, 219.229km rulaţi, culoare 
alb, preţul minim de pornire de 
4.800Lei. 2.Nr. de înmatriculare DJ 
10 DPD, an fabricaţie 2006, primul 
proprietar, motor 1.461cmc, moto-
rină, 179.945km rulaţi, culoare gri, 
preţul minim de pornire de 3.900Lei. 
Dosarul de prezentare se poate achi-
ziţiona de la sediul CEC Bank SA 
Sucursala Craiova, contra sumei de 
50Lei/dosar- inclusiv TVA, până la 
data de 27 Ianuarie 2021, între orele 
09:00-15:00. Vizionarea autoturis-
melor se poate face la sediul de mai 
sus, de către persoanele care au 
achiziţionat dosarul de prezentare, 
numai in zilele lucrătoare din peri-
oada 14-27 Ianuarie 2021 și în inter-
valul orar 09:00-15:00. Informaţii 
suplimentare puteţi obţine la telefon: 
021.311.11.19 int.27063.

l Optim Trans SA prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL scoate la 
vânzare prin licitaţie urmatoarele 
bunuri: autobuz Scania L113 pornind 
de la pretul de 14.458 lei+TVA si 
autobuz Renault R332A pornind de 
la pretul de 8.400 lei+TVA. Persoa-
nele interesate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul judiciar 
in suma de 800 lei fara TVA și vor 
depune documentele de participare la 
licitaţie cu cel putin o zi înainte de 
data licitaţiei, pana la ora 15:00. Lici-
taţia va avea loc în 25.01.2021, ora 
13:30 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploiești, tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată 
în data de 01.02.2021 la aceeași oră, 
în același loc.

l Debitorul Vialis Edil SRL socie-
tate in faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, 
scoate la vanzare: 1.Mijloace fixe, 
apartinand Vialis Edil SRL in 
valoare de 24.547,00 Lei exclusiv 
TVA. -Pretul de pornire al licitatilor 
pentru mijloacele fixe apartinand 
Vialis Edil SRL, reprezinta 35% din 
valoarea de piata exclusiv TVA, 
aratata in Raportul de Evaluare 
pentru fiecare bun in parte. Listele 
cu aceste bunuri pot fi obtinute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon in 
prealabil la 021.318.74.25. Partici-
parea la licitatie este conditionata de: 
-consemnarea in contul nr. RO16 
BACX 0000 0017 0714 6000 deschis 
la UniCredit Bank SA, pana la orele 
14.00 am din preziua stabilita licita-
ţiei, a garantiei de 10% din pretul de 
pornire a licitatiei; -achizitionarea 
pana la aceeasi data a Regulamen-
tului de licitatie pentru bunurile din 
patrimoniul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru 
mijloacele fixe, prima sedinta de 
licitatie a fost fixata in data de 
28.01.2021, ora 14:00, iar daca bunu-
rile nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi 
in data de 04.02.2021; 11.02.2021; 
18.02.2021; 25.02.2021; 04.03.2021, 
ora 14:00. Toate sedintele de licitatii 
se vor desfasura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 44A, 
Judet Prahova. Pentru relatii supli-
mentare  sunat i  l a  t e l e fon : 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimen-
tare si vizionare apelati tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

Debitorul SC Kaproni SRL societate 
in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, scoate 
la vanzare: 1.Imobil ”teren intra-
vilan”, in suprafata de 3.189mp. 
situat in Com. Valea Calugareasca, 
Sat Valea Popi, T 8 -A 270, Judet 
Prahova, pret pornire licitatie - 
11.958,75 Euro. 2.Imobil ”teren 
intravilan”, in suprafata de 668mp. 
situat in Com. Valea Calugareasca, 
Sat Valea Popi, T 20 - A 714, Judet 
Prahova, pret pornire licitatie - 
2.505,00 Euro. Pretul caietului de 
sarcini pentru imobilele ”Terenuri„ 
af late in patrimoniul debitoarei 
Kaproni SRL este de 1.000,00 Lei 
exclusiv TVA. -Pretul de pornire al 
licitatilor pentru imobile ”Terenuri„ 
aflate in patrimoniul societatii debi-
toare Kaproni SRL,  reprezinta 25% 
din valoarea de piata exclusiv TVA, 
aratata in Raportul de Evaluare 
pentru fiecare teren in parte; Partici-
parea la licitatie este conditionata de:  
-consemnarea in contul nr. RO22 
BACX 0000 0017 0906 3000 deschis 
la UniCredit Bank SA, Ag. 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 Regulamentului de participare la 
licitatie pentru bunurile din patrimo-
niul debitoarei, de la sediul lichidato-
rului judiciar. Pentru imobilele 
”Terenuri” prima sedinta de licitatie 
a fost fixata in data de 28.01.2021, 
ora 10:00, iar daca activele nu se 
adjudeca la aceasta data, urmatoa-
rele sedinte de licitatii vor fi in data 
d e  0 4 . 0 2 . 2 0 2 1 ;  1 1 . 0 2 . 2 0 2 1 ; 
18.02.2021; 25.02.2021; 04.03.2021, 
ora 10:00. 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 vizionarea 
apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian 
Ciocan. Anuntul poate fi vizualizat si 
pe site www.dinu-urse.ro. 

l 1. Informaţii generale privind 
autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Primăria Comunei Maia, 
comuna Maia, Str. Primăriei nr. 68, 
j u d e ţ u l  I a l o m i ţ a ,  t e l e f o n 
0243/282.163, fax 0243/282.167, 
e-mail: prim ariam aia@yahoo.com, 
cod fiscal 16384617. 2. Informaţii 
generale privind obiectul procedurii 
de licitaţie publică, în special descri-
erea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: un teren în 
suprafaţă de 47.700 mp teren nepro-
ductiv, situai în tarlaua 364/6, 
parcela nr. 1, având nr. cadastral 20 
056, situat în extravilanul comunei 
Maia, domeniul privat, în adminis-
trarea Consiliului Local Maia, conf. 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art. 
332-333 și H.C.L. nr. 29/11.07.2019. 
3. Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modali-
tăţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: docu-
mentaţia de atribuire se poate 
procura de la sediul Primăriei 
Comunei Maia, Str. Primăriei nr. 68, 
judeţul Ialomiţa, Compartimentul 
Achiziţii Publice. 3.2. Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/ 
compartimentului din cadrul institu-
ţiei de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: Compartimentul Achiziţii 
Publice - referent Lemăndroi Ion, 
sediul Primăriei Comunei Maia, Str. 
Primăriei nr. 68, judeţul Ialomiţa. 
3.3. Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ: documentaţia de atri-
buire se obţine după achitarea la 
casieria instituţiei 100 lei. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 02.02.2021, ora 13:00. 4. 
Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
10.02.2021, ora 10:00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Maia, str. Primă-
riei nr. 68, judeţul Ialomiţa. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: ofertele 
vor fi depuse în 2 exemplare - 
original și copie. 5. Data și locul la 
care se va desfășura ședinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 10.02.2021, 
ora 12:00, la sala de ședinţe a Primă-
riei Comunei Maia, Str. Primăriei nr. 
68, judeţul Ialomiţa. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Ialomiţa, muni-
cipiul Slobozia, Bd. Cosminului nr. 
12, judeţul Ialomiţa, telefon/fax 
0243/236.592; 0243/232.266, e-mail: 
tr-ialomita-pgref@just.ro sau infopu-
blic@just.ro. Instanţa va fi sesizată în 
termenele prevăzute de legislaţia în 

vigoare. 7. Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
18.01.2021.

l Licitaţie Publica Cu Strigare Prin 
Sistemul De Videoconferinta; Debi-
torul SC Competent Serv SRL, cu 
sediul în Dr.Tr.Severin, str.Walter 
Maracineanu, nr.110, jud.Mehe-
dinţi, CIF: 6098138, J25/932/1994 
aflata în procedură de faliment, in 
bankruptcy, en faillite în dosar nr. 
2304/101/2013 aflat pe rolul Tribu-
nalului Mehedinți, prin lichidator 
judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, prin asociat coordonator ec. 
Emil Popescu, cu sediul in loc. 
Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr. 
7A, jud. Mehedinti, scoate la 
vânzare urmatoarele bunuri: Propri-
etate imobiliara Teren+Constructii 
situat in loc. Malovat, str.Calea 
Targu Jiului, nr.6, jud.Mehedinti, nr. 
C.F. 50145 (Nr. CF vechi 292) la 
pretul de  189.703,00  EURO, pret 
neafectat de TVA (echivalentul in 
lei la cursul BNR din ziua platii)  
formata din: Teren intravilan in 
suprafata totala de 16833 mp. nr. 
cadastral - 50145 ; Ateliere (2buc.) 
cu o suprafata utila de 559,50 mp, 
nr. cadastral 50145-C1; Magazie 
Materiale (2 buc.) cu o suprafata 
construita de 367,03 mp, nr. cadas-
tral 50145-C2; Birou si Laborator cu 
o suprafata construita de 297,15 
mp, nr. cadastral 50145-C3; Sopron 
cu o suprafata construita de 387,65 
mp, nr. cadastral 50143-C4; 
Magazie cu o suprafata construita 
de 87,35 mp. Pretul pentru bunul 
imobil descris anterior este diminuat 
cu 15% fata de pretul stabilit prin 
raportul de evaluare depus la 
dosarul cauzei si se afla în garanția 
rang I a creditorului G-Trust MH 
SRL (succesor de drept al Invest 
Capital Malta LTD),  cu rangul I 
conform contract de ipoteca nr. 
2015/24.07.2008 emis de BNP 
Marin Andreca Alexandra si 
contract de cesiune creanta. Teren  
intravilan situat in loc. Dr. Tr. 
Severin, jud. Mehedinti (intre str. 
Iazului si Centura Noua, la aproxi-
mativ 300 mp de intersectia cu 
drumul spre Cerneti) cu o suprafata 
de 5.265 mp avand  numar cadas-
tral 63112, nr. C.F. 63112 (nr. CF 
vechi 15131) la pretul de  80.554,50 
EURO , pret diminuat cu 15% fata 
de pretul stabilit prin raportul de 
evaluare (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii, pret 
neafectat de TVA). Licitaţia publica 
cu strigare organizata la data de 
22.01.2021 orele 14:00 se va realiza 
cu respectarea reglementarilor 
legale impuse de starea de alerta, la 
biroul lichidatorului judiciar din loc. 
Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 
7A, jud. Mehedinti, prin sistemul de 
videoconferinta. Informăm toți 
ofertanţii faptul că sunt obligaţi să 
depuna o garanţie reprezentând 
10% din preţul de pornire al licita-
ţiei pentru fiecare bun și să achiziți-
oneze caietul de sarcină in suma de 
1000 lei pentru fiecare bun pana la 
data de 21.01.2021 orele 17:00. Nr. 
c o n t :  R O 1 1 B R M A 
0999100085359511 deschis la Banca 
Romaneasca. Invităm pe toti cei 
care vor să participe la ședinţa de 
licitaţie organizata pentru data de 
22.01.2021 să transmita secretaria-
tului lichidatorului judiciar oferte 
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de cumpărare, documentele preva-
zute pentru a participa la licitatie in 
caietul de sarcini, dovada achitarii 
garantiei de participare si a caietului 
de sarcini, în copie xerox, la adresa 
de email office@consultant-insol-
venta.ro sau la cutia postala. Ghidul 
privind instalarea modului de parti-
cipare la licitatie prin videoconfe-
rinta publica va fi comunicat 
participantilor, ulterior indeplinirii 
de catre acestia a conditiilor de parti-
cipare la licitatie prin videoconfe-
rinta publica (achitare garantie 
participare si caiet de sarcini, 
respectiv cheltuieli de procedura 
pana la data de 21.01.2021 orele 
17:00). Cerinte minime in vederea 
participarii/conectarii la licitatia prin 
videoconferinta publica: - existanta 
unui cont google sau gmail; - un 
computer sau un telefon cu o cameră 
foto și un microfon; - o conexiune la 
date mobile sau internet; Titlul 
executoriu în baza căruia lichida-
torul judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor imobile descrise anterior, o 
reprezinta incheierea din data de 
19.12.2016 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de către 
judecătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr. 2304/101/2013 aflat pe 
rolul Tribunalului Mehedinti. 
Somam pe toti cei care pretind vreun 
drept asupra bunurilor imobile 
descrise anterior sa anunte lichida-
torul judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. In masura in 
care creditorul garantat doreste sa 
participe la licitatia publica cu stri-
gare prin sistemul de videoconfe-
rinta, acesta este obligat sa achite 
cheltuielile de procedura pana la 
data de 21.01.2021 orele 17:00 dupa 
cum urmeaza: Cheltuieli  privind 
onorariu administrator/lichidator 
judiciar si cheltuieli de procedura 
calculate pro rata la valoarea  de 
evaluare a bunului imobil  Proprie-
tatea imobiliarra situata in loc. 
Malovat, str. Tg. Jiului nr.6 ,jud 
Mehedinti -cheltuieli de procedura 
pentru participare la licitatia publica 
cu strigare prin videoconferinta in 
suma de 123.689,74 lei. Relaţii la 
telefon 0742592183, tel./fax : 
0252354399 sau: office@consul-
tant-insolventa.ro.; site www.consul-
tant-insolventa.ro. Lichidator 
judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL prin ec. Emil Popescu

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Teaca, cu sediul în 
localitatea Teaca, Strada Principală, 
nr.598, județul Bistrița-Năsăud, 
t e l e f o n  0 2 6 3 / 2 7 6 . 1 2 4 ,  f a x 
0263/276.213, e-mail: primariateaca@
yahoo.com, cod fiscal: 4548899. 2.
Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: 2 parcele de teren, 
proprietate privată a Comunei Teaca, 
identificate astfel: -teren, în suprafață 
de 25.861mp, înscris în CF28005, 
Nr.Cadastral 28005, situat în intravi-
lanul localităţii Pinticu, conform 
H.C.L. nr.37/13.08.2020; -teren, în 
suprafață de 17.053mp, înscris în 
CF28331, Nr.Cadastral 28331, situat 
în intravilanul localităţii Pinticu, 
conform H.C.L. nr.69/29.12.2020 și 

t e m e i u l u i  l e g a l :  O . U . G . 
nr.57/03.07.2019. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: la cerere, de la sediul 
Primăriei Comunei Teaca. 3.2. Denu-
mirea și adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: Regis-
tratura Primăriei Comunei Teaca, 
Strada Principală, nr.598, județul 
Bistrița-Năsăud. 3.3. Costul și condi-
ţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: 50Lei /
exemplar, se achită la Casieria Primă-
riei Teaca. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 12.02.2021, 
ora 15:00. 4. Informaţii privind ofer-
tele: 4.1. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 22.02.2021, ora 15:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Primăriei Comunei Teaca, 
Strada Principală, nr.598, județul 
Bistrița-Năsăud. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar original și 1 
exemplar în copie. 5. Data și locul la 
care se va desfășura sedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 23.02.2021, 
ora 12:00, la sediul Primăriei 
Comunei Teaca, Strada Principală, 
nr.598, județul Bistrița-Năsăud, în 
Sala de ședințe. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Bistrița-Năsăud, muni-
cipiul Bistrița, Str.Alba-Iulia, nr.1, 
județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 
420178, telefon 0263/213.528, e-mail: 
tribunalul-bistritanasaud-info@just.
ro. 7. Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 18.01.2021.

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: UAT 
Comuna Jurilovca, localitatea Juri-
lovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai, 
nr.2 ,  județul  Tulcea,  te lefon 
0240/563.797, fax 0240/563.799, 
e-mail: primariajurilovca@yahoo.
com, CUI 4793952. 2. Informații 
generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: Concesionare, în baza O.U.G. 
n r. 5 7 / 0 3 . 0 7 . 2 0 1 9  ș i  H . C . L . 
nr.160/11.12.2020, a unui teren situat 
în sat Sălcioara, Str.Bradului, nr.5, 
comuna Jurilovca, județul Tulcea, 
identificat în T25, A817, nr.cadastral 
37562, în suprafață de 1.400mp, 
proprietate privată a comunei Juri-
lovca. 3. Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atri-
buire: se va elibera un exemplar al 
documentației de atribuire doar în 
urma unei solicitări scrise depuse la 
Registratura Primăriei Comunei Juri-
lovca. 3.2. Denumirea și adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Compartimentul Urba-

nism și Amenajarea Teritoriului, 
localitatea Jurilovca, comuna Juri-
lovca, Str.1 Mai, nr.2, județul Tulcea. 
3.3. Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 50Lei /exemplar ce se 
achită în numerar la casieria Primă-
riei Comunei Jurilovca sau prin 
O.P.în contul RO90TREZ 6465006 
XXX000193 deschis la Trezoreria 
Operativă Baia. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
08.02.2021, ora 16:00. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 16.02.2021, ora 
16:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: UAT Comuna Juri-
lovca, localitatea Jurilovca, comuna 
Jurilovca, Str.1 Mai, nr.2, județul 
Tulcea, telefon 0240/563.797, fax 
0240/563.799, Compartimentul 
Registratură. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar original. 5. Data și 
locul la care se va desfășura sedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
19.02.2021, ora 11:00, la sediul Primă-
riei Comunei Jurilovca, localitatea 
Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 
Mai, nr.2, județul Tulcea, Sala de 
festivități. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Tulcea, Tulcea, Str.
Toamnei, nr.15, județul Tulcea, cod 
poștal 820127, telefon 0240/504.279, 
fax 0240/518.544, e-mail: tribu-
nal-tulcea@just.ro. 7. Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 18.01.2021.

l 1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Consiliul Local Ceptura, comuna 
Ceptura, nr. 266, județul Prahova, 
telefon/fax 0244/445.002, e-mail: 
secretar@comunaceptura.ro, cod 
fiscal 2845222. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie 
închiriat: -Teren număr cadastral 
21328, T21 Pcc 699: lot 1 -3.000mp, 
lot 2 -7.922mp și lot 3 -5.872mp; 
-Teren număr cadastral 21355, T21 
Pcc 699: lot 1 -3.876mp, lot 2 
-6.595mp și lot 3 -6.783mp, ce aparțin 
domeniului privat al Consiliului Local 
Ceptura, județul Prahova, conform 
H.C.L. nr.50/25.09.2019 și temeiului 
legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019, 
art.332-333. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc 
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atri-
buire: la cerere, de la sediul instituției 
Primăriei Comuna Ceptura. 3.2. 
Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația 
de atribuire: se poate obține de la 
Secretariatul Primăriei Comunei 
Ceptura, comuna Ceptura, sat 
Ceptura de Jos, nr.266, județul 
Prahova. 3.3. Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: 50Lei /exemplar, se 

achită numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Ceptura. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
11.02.2021, ora 14:00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 19.02.2021, ora 
10:00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei 
Ceptura, comuna Ceptura, Comparti-
mentul Secretariat, sat Ceptura de 
Jos, nr.266, județul Prahova. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depun într-un 
singur exemplar, în două plicuri sigi-
late: unul exterior și unul interior. 5. 
Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 22.02.2021, ora 10:00, Primăria 
Comunei Ceptura, comuna Ceptura, 
sat Ceptura de Jos, nr.266, județul 
Prahova. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: Secția 
de Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Prahova, Ploiești, Piața Victo-
riei, nr. 10, județul Prahova, telefon 
0244/544.781, fax 0244/544.781, 
e-mail: tr-ph-contencios@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 18.01.2021.

1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
U.A.T Județul Olt, prin Consiliul 
Judeţean Olt, cu sediu în municipiul 
Slatina, Bdul A.I.Cuza, nr. 14, judeţul 
Olt, telefon 0249/431.080, fax 
0249/431.122, e-mail: cjolt@cjolt.ro, 
website: http://www.cjolt.ro, cod fiscal 
4394706. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie 
închiriat: închirierea prin licitație 
publică în condițiile legii a unor spații 
în suprafață totală de 102,00mp 
(conform caietului de sarcini), din 
imobilul „Clădire birouri” (Corp A) 
situat în municipiul Slatina, str. 
Centura Basarabilor, nr.8, județul Olt, 
aflate în domeniul public al Județului 
Olt și în administrarea Consiliului 
Județean Olt, înscrise în CF nr.52599 
Slatina, nr.cadastral 52599-C1, 
conform H.C.J.Olt nr.140/17.09.2020 
ș i  t e m e i u l  l e g a l :  O U G . 
nr.57/03.07.2019 privind Codul admi-
nistrativ cu modificările și completă-
rile ulterioare. Destinația spațiilor 
închiriate va fi pentru desfășurarea 
de activități administrative. 3. Infor-
mații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în documentația de 
atribuire. 3.1. Modalitatea sau moda-
litățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: a)gratuit 
de la adresa: website: http://www.
cjolt.ro; b)la cerere, gratuit, pe suport 
de hârtie de la Serviciul Adminis-
trarea Patrimoniului, Unitatea Jude-
ţeană  pentru  Moni tor izarea 
Serviciilor Comunitare de Utilităţi 
Publice și Autoritatea Judeţeană de 
Transport, camera 301, din cadrul 
Consiliului Județean Olt. 3.2. Denu-
mirea și datele de contact ale servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate obține 
un exemplar din documentația de 
atribuire: Se poate obține de la Servi-
ciul Administrarea Patrimoniului, 

Unitatea Judeţeană pentru Monitori-
zarea Serviciilor Comunitare de 
Utilităţi Publice și Autoritatea Jude-
ţeană de Transport, camera 301, din 
cadrul Consiliului Județean Olt, cu 
sediu în municipiul Slatina, Bdul 
A.I.Cuza, nr. 14, judeţul Olt. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: Gratuit. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
08.02.2021, ora 16:00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 16.02.2021, ora 
12:00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Registratura Consi-
liului Județean Olt, municipiul 
Slatina, Bdul A.I.Cuza, nr.14, județul 
Olt. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: în 
două plicuri sigilate -unul exterior și 
unul interior. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 23.02.2021, ora 
13:00, la sediul Consiliului Județean 
Olt, Serviciul Administrarea Patrimo-
niului, Unitatea Judeţeană pentru 
Monitorizarea Serviciilor Comunitare 
de Utilităţi Publice și Autoritatea 
Judeţeană de Transport, camera 301, 
Et.3. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului Olt, 
Slatina, Str. Mânăstirii, nr.2, județul 
Olt, cod poștal 230038, telefon 
0249/414.989, fax 0249/437.370, 
e-mail: tribunalul-olt@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 18.01.2021.

PIERDERI
l Pierdut cartelă tahograf pe numele 
Filipoiu Marian Claudiu. Se declară 
nulă.

l Se declară pierdut și nul Atestat 
Taxi eliberat de ARR Dolj pe numele 
Niță Sorin-Ștefan.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională tip cartelă CPC marfă, 
CPI persoane nr. 0334995002 eliberat 
de ARR pe numele Deaconu Mihai. Îl 
declar nul.

l S-a pierdut Certificat de Înregis-
trare emis de Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Ilfov al societății SC Orlando Import 
Export 2001 SRL, cu sediul social în 
Clinceni. Număr de ordine Registrul 
C o m e r ț u l u i  J 2 3 / 3 2 7 5 / 2 0 0 8 , 
CUI:6561746, seria B 1748572. Îl 
declarăm pierdut și nul!

l S-a pierdut Certificat de înregis-
trare emis de Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Ilfov al societății Orlando Fresh Food 
SRL, cu sediul social în Clinceni, 
Număr de ordine Registrul Comer-
țului J23/2378/2010, CUI:27363326. 
Îl declarăm pierdut și nul.

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


