ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

Vineri, 19 februarie 2021

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de investigație și atitudine

OFERTE SERVICIU
l SC HNI SRL, cu punct de lucru în
Simand, nr. 1019, jud. Arad, angajează 2
muncitori necalificați, ca manipulanți
marfă, să fie cunoscători ai limbii engleze.
Tel.0743.370.390, mail: sc_hni_srl@live.com
l Eurotransandronic S.R.L., cu sediul social
în București, Str.Biruinței, nr.20, mansardă,
camera 2, Sector 1, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului București sub nr.
J40/5815/2014, CUI: 33169236, angajează:
conducător auto transport rutier de mărfuri,
cod COR 833201-2 posturi. Pentru CV la
adresa de e-mail ion.duta61@gmail.com.
l Unitatea Militară 01517 Sihlea, judeţul
Vrancea, organizează concurs pentru
ocuparea postului vacant de personal civil
contractual muncitor calificat IV (electrician
auto) în cadrul atelierului de reparat tehnică
militară al U.M.01517 Sihlea; Concursul se
desfăşoară la sediul UM 01517 Sihlea, loc.
Sihlea, judeţ Vrancea, astfel: -11.03.2021, ora
10:00 -proba practică; -16.03.2021, ora 10:00
-interviul; -data limită de depunere a dosarelor -04.03.2021, ora 13:00. Detalii privind
condiţiile generale şi specifice pentru
ocuparea postului, bibliografia şi tematica de
concurs se pot obţine la sediul UM 01517
Sihlea, loc. Sihlea, judeţ Vrancea, pe portalul
posturi.gov.ro sau la secretariatul comisiei de
concurs. Date de contact ale secretariatului,
la telefon: 0237.257.822/ interior 109.
l Grădiniţa Albinuţa cu sediul în Bucureşti, strada Dinu Lipatti nr.1 Sector 2,
organizează concurs, pentru ocuparea a 1/2
posturi contractuale, aprobate prin H.G. nr.
286/2011, modificat şi completat de H.G. nr.
1027/2014. •Denumirea postului: 1/2 post
administrator financiar, post vacant,
contractual, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:-nivelul studiilor: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul
ştiinţelor economice, -vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
minim doi ani. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: -Proba scrisă în data de
15.03.2021, ora 9:30, la sediul instituţiei;

-proba interviu în data de 15.03.2021, ora
14:00, la sediul instituției. Data limită până
la care candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile de la
afişare, la sediul instituției. Date contact:
Str. Dinu Lipatti nr.1, Sector 2, Bucureşti,
telefon 021.230.33.77.
l Primăria Oraşului Boldeşti-Scăeni, cu
sediul în oraşul Boldeşti-Scăeni, Calea
Unirii, numărul 67, județul Prahova, în
temeiul Hotărârii Guvernului nr.286/2011,
organizează concurs pentru ocuparea unui
post contractual temporar vacant de
inspector de specialitate, gradul II, din
cadrul Direcției de Asistență Socială, pe
perioadă determinată. Condiţii de participare: -studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ȋn domeniul asistenţă socială, juridic;
-vechime în specialitatea studiilor -minim 5
ani. Concursul se va desfăşura astfel:
-proba scrisă în data de 11.03.2021, ora
10:00; -data şi ora interviului se vor afişa
odată cu rezultatele la proba scrisă. Candidații vor depune dosarele de participare la
concurs la sediul instituției, în termen de 5
zile lucrătoare de la data publicării anunţului. Relații suplimentare: -telefon/fax:
0244/211.287/ 0244/211.363, -email: pbs@
opticnet.ro, -persoană de contact: Şoimăreanu Monica, inspector R.U.
l Primăria Comunei Secusigiu, cu sediul în
comuna Secusigiu, sat Secusigiu, nr. 275,
județul Arad, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de:
a d m i n i s t r a t o r, c o n f o r m H . G . n r.
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de 17.03.2021,
ora 10:00; -Proba interviu în data de
22.03.2021, ora 10:00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii -medii;
-vechime -7 ani. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Primăriei Secusigiu.
Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei
Secusigiu, persoană de contact: Dan
Danina, telefon 0760.241.219.

l Școala Gimnazială Nr.1, cu sediul în Str.
Școlii, nr.79, comuna Ciolpani, județul Ilfov,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante, de: un post administrator de patrimoniu și 0,5 post
informatician perioadă nedeterminată,
conform H.G. nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfășura la Școala gimnazială nr.1, Str.
Școlii, nr.79, comuna Ciolpani conform
calendarului: Proba scrisă: 18.03.2021, ora
09.30; Proba practică: 18.03.2021, ora 14.30;
Interviul: 19.03.2021, ora 09.30. Dosarele se
depun în termen de 10 zile lucrătoare. Pentru
participarea la concurs candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții: a)postul
de administrator de patrimoniu: Studii superioare economice sau tehnice; Vechime în
specialitate -nu se solicită; Cunoştinţe de
legislație specifică locului de muncă; b)postul
de informatician: Studii superioare/medii de
specialitate (informatică); Vechime în specialitate -nu se solicită; Cunoştinţe de legislație
specifică locului de muncă. Relații suplimentare se pot obține la sediul Școlii gimnaziale
nr.1 Ciolpani sau la telefon/fax 021/266.81.25.
Bibliografia și tematica sunt postate la avizierul unității școlare.

CITAȚII
l Pârâtul Iorganda Cosmin Gheorghe, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Timișoara, str.
Leului, nr.10, ap.1, Jud.Timiș, în prezent cu
domiciliul necunoscut, este chemat la Judecătoria Timișoara, cu sediul în Timișoara,
str. Piața Țepeș Vodă, nr. 2A, în dosarul
nr.3415/325/2020, pentru termenul de judecată din data de 30.03.2021, ora 09:00, sala
324, Completul 15, în proces cu reclamanta
Iorganda Karina, pentru succesiune.
l Se citează pârâta Tănăsie Silvana, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Secusigiu, nr.
646, Jud. Arad, la Judecătoria Arad, dosar
1824/55/2020, sala 145, în data de 16.03.2021,
având ca obiect prestație tabulară.
l Subsemnatul Boboc Constantin, reclamant în dosarul nr.31379/215/2019, civil 10,
citez pe numita Zamfir Dorina în calitate de
pârât la Judecătoria Craiova, în termenul
de 08.04.2021, ora 10:00.
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l SPN Corona Notarialis din Mun.Braşov,
Str. Agrişelor Nr.19, Ap. 4, Jud.Braşov,
telefon: 0268/474640, anunţă că la data de
05.04.2021, ora 11:00, are loc dezbaterea
succesiunii după defunctul Lupşa
Constantin, decedat la data de 10.04.2020,
cu ultimul domiciliu in Mun. Braşov, str.
Fdt. Hărmanului nr. 2, ap. 28, Jud. Braşov,
care a avut CNP 1550123080225. Rudele
defunctului: Maftei Anamaria, născută
Lupşa Anamaria, în calitate de fiică, sau
moştenitorii acestuia sunt anunţaţi să se
prezinte pentru dezbaterea succesiunii.
l Paratul Fabbrica Morichetti SRL cu
sediul in Popa Petre, Nr.5, Bucuresti, sector
2, este citat la Judecatoria Sectorului
2-Bucuresti in dosar nr.26129/300/2019,
termen 17.03.2021, Complet.30, Ordonanta
de plata, in proces cu E.ON Energie
Romania S.A.
l Amitroae Gelu, cu domiciliul necunoscut,
este citat pentru data de 10 Mai 2021, ora
12:00, la sediul notarului public Stelian
Agachi din Botoşani, Calea Naţională nr.
103A, în caliatate de succesibil în dosarul nr.
158/ 24.09.2020, privind succesiunea defunctului Amitroae Mihai, decedat la data de
15.04.2020, cu ultimul domiciliu în municipiul Botoşani, strada Mărului nr. 1A, judeţul
Botoşani. Succesibilul care, fiind citat, nu se
prezintă la dezbaterea succesorală şi nu face
dovada acceptării succesiunii în termenul
legal (1 an de la decesul autorului), este
prezumat că a renunţat la moştenire.
l Se citează la sediul Biroului Individual
Notarial Ene Frosina, din municipiul
Tulcea, str. Păcii nr.7, bl.P.21, sc.C, ap. 28,
judeţul Tulcea, la data de 20.04.2021, ora
10:30, persoanele cu vocaţie succesorală
legală sau testamentară, la succesiunea
defunctei Tolciu Eugenia, decedată la data
de 25.11.2020, cu ultimul domiciliu în municipiul Tulcea, str. Maramureş, nr.1A, judeţul
Tulcea, în Dosar succesoral nr.14/2021, în
vederea dezbaterii succesiunii.
l Se citează la sediul Biroului Individual
Notarial Ene Frosina, din municipiul
Tulcea, str. Păcii nr.7, bl.P.21, sc.C, ap.28,

judeţul Tulcea, la data de 11.03.2021, ora
10:30, persoanele cu vocaţie succesorală
legală sau testamentară, la succesiunea
defunctei Saulea Paraschiva, decedată la
data de 05.03.2020, cu ultimul domiciliu în
municipiul Tulcea, str. Elena Doamna, nr.
34, judeţul Tulcea, în Dosar succesoral
nr.13/2021, în vederea dezbaterii succesiunii.

DIVERSE
l Anunț public. Agenția pentru
Dezvoltare Regională București Ilfov,
având sediul în Str. Mihai Eminescu,
nr. 163, sector 2, București, titular al
Programului Operațional Regional
București Ilfov 2021-2027, anunţă
publicul interesat asupra parcurgerii
etapei de încadrare și luării deciziei:
programul propus se supune evaluării
de mediu şi nu se supune evaluării
adecvate. Decizia a fost luată în cadrul
ședinței Comitetului Special Constituit
din data de 16.02.2021. Comentariile
privind decizia etapei de încadrare se
primesc în scris la sediul
A.P.M.București, în termen de 10 zile
calendaristice de la publicarea anunțului.
l Anunț public privind decizia etapei de
încadrare (titularul proiectului). SC Star
Foods EM SRL (denumirea titularului),
titular al proiectului „Construire Hală
depozitare (Adăpost pentru cartofi)”,
anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare. Nu se supune
evaluării de impact asupra mediului/evaluării adecvate/evaluării impactului asupra
corpurilor de apă de către Agenția pentru
Protecția Mediului Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul „Construire
Hală depozitare (Adăpost pentru cartofi)”,
propus a fi amplasat în Str.Taberei, nr.2,
Ilfov, oraș Popești Leordeni. Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante
pentru luarea deciziei pot fi consultate la
sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului
Ilfov: Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii,
nr.1, în zilele de Luni-Joi, între orele 09:0012:00, precum și la următoarea adresă de
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internet: apmif.anpm.ro. Observațiile/
contestațiile publicului se primesc la sediul
APM Ilfov- Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul
Morii, nr.1, în termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe pagina de internet a
autorității competente pentru protecția
mediului.
l Dibla Valentin cu domiciliul in Bucuresti,
str.Calea Victoriei nr.122, Bl.1, Ap.2 in calitate de titular al planului:P.U.Z.-Costruire
ansamblu locuinte individuale si functiuni
complementare P+1E+M, cu amenajarea
circulatiilor si asigurarea utilitatilor in
Tarla.26,Parcela.70/17, N.C.66867, Comuna
Berceni-Jud.Ilfov, anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de obtinere a
avizului de mediu si declansarea etapei de
incadrare. Prima versiune a planului poate
fi consultata la sediul Agentiei Protectia
Mediului-Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1
(in spatele benzinariei Lukoil) sector 6 de
luni pana joi intre orele:9:00-11:00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in
scris la sediul A.P.M.Ilfov (tel.021/4301523)
in termen de 18.zile calendaristice de la
publicarea anuntului.
l Popa George si Sange Niculae cu domiciliul in comuna Berceni, str.Bd.1 Mai, nr.101,
in calitate de titulari al planului:
P.U.Z.-Costruire ansamblu locuinte individuale si functiuni complementare P+1E+M,
cu amenajarea circulatiilor si asigurarea
utilitatilor in Tarla.4,Parcela.15/2/12,13,14,
N.C.1565,2473,65605, Comuna Berceni-Jud.
Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de
mediu si declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului poate fi consultata
la sediul Agentiei Protectia Mediului-Ilfov din
Aleea Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei
Lukoil) sector 6 de luni pana joi intre
orele:9:00-11:00. Observatii/comentarii si
sugestii se primesc in scris la sediul
A.P.M.Ilfov (tel.021/4301523) in termen de
18.zile calendaristice de la publicarea anuntului.
l Unitatea administrativ-teritorială
Scaești, din județul Dolj, anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale nr.42, 55, 65,
începând cu data de 24.02.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei
Scaești, str. Principală, nr. 295, conform
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și
a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
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Cererile de rectificare depuse prin orice alte
mijloace de comunicare decât cele menționate mai sus nu vor fi luate în considerare.
l Unitatea Administrativ Teritorială
Comuna Racovița, județul Brăila, anunță
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale: nr.10
(Tarlalele 27, 28, 32), nr.33 (Tarlalele 76,
76/1, 78) și nr.34 (Tarlalele 76, 79, 82, 82/1,
84), începând cu data de 24.02.2021, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei
Comunei Racovița, conform art.14 alin.(1)
și (2) din Legea cadastrului și publicității
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primăriei și pe
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară.
l E-Distributie Dobrogea S.A. anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „Racordare la rețea electrică stație de epurare ape uzate Jegălia”,
propus a fi amplasat în comuna Jegălia,
satul Gâldău, nr.cadastral 23649, jud.Călărași. Informaţiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul A.P.M.Călărași,
Șoseaua Chiciului, nr. 2, jud. Călărași şi 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 10:0014:00. Observaţiile publicului se primesc
zilnic la sediul A.P.M.Călărași. Prezentul
anunţ va fi publicat atât în presă cât și la
sediul administrației locale pe teritoriul
careia se va realiza investiția.

LICITAȚII
l Anunț. Inspectoratul Teritorial al Poliției
de Frontieră Giurgiu, cu sediul în Giurgiu,
strada Mircea cel Bătrân, numărul 36,
județul Giurgiu, vinde prin licitație publică
deschisă cu strigare un număr de 5 (cinci)
autovehicule. Informații suplimentare la
www.politiadefrontiera.ro, structuri teritoriale, I.T.P.F. Giurgiu, informații de interes
public.
l Debitorul Bemati Cons SRL societate in
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse
si Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1. Imobil
«teren» situat in Oras Busteni, Str. Pescariei,
Nr. 2E, Judet Prahova, avand suprafata de
4112 mp. Pretul de pornire al licitatiei este de
80.000 Euro exclusiv TVA. Pretul caietului de
sarcini pentru imobilul aflat in proprietatea
SC Bemati Cons SRL este de 1.000 Lei
exclusiv TVA. Participarea la licitatie este

conditionata de: -consemnarea in contul nr.
RO33 BREL 0002 0006 3407 0100 deschis la
Libra Internet Bank, Sucursala Ploiesti pana
cel tarziu cu 2 zile inainte de sedinta de licitatie ora 16:00, 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,
prima sedinta de licitatie a fost fixata in data
de 25.02.2021 ora 14:00, iar daca aceasta nu
se adjudeca la aceasta data, urmatoarele
sedinte de licitatii vor fi in data de 04.03.2021;
11.03.2021, 18.03.2021; 25.03.2021;
01.04.2021, ora 14:00. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Ploiesti, Str. Cuptoarelor,
Nr. 4, Judet Prahova. Pentru relatii 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.
l Anunţ De Licitaţie: Oraşul Uricani, cu
sediul în Uricani, str. 1 Mai, nr. 6, cod fiscal
4634647, tel. 0254/511121, fax. 0254/511127,
e-mail: primariauricani@gmail.com, anunţă
organizarea în data de 23.03.2021 ora 13:00
la sediul sus menţionat a licitaţiei în vederea
închirieri: - imobilului teren în suprafaţă de
80000 mp, situat în Câmpu lui Neag Păroasa, înscris în CF 60696, nr. cadastral/
topografic 60696, în vederea exploatării
rocilor necesare în lucrări de construcţii;
Documentaţia de atribuire, caietul de
sarcini precum şi planurile de situaţie cu
identificarea imobilul care se închiriază pot
fi obţinute sau consultate la sediul Primăriei
Oraşului Uricani, din str. 1 Mai, nr. 6,
persoană de contact: Săvulescu Cristian
Consilier Juridic. Costul documentaţiei de
atribuire este de 50 lei. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor este: 16.03.2021.
Ofertele se depun la sediul Primăriei
Oraşului Uricani, din str. 1 Mai, nr. 6 până
la data de 23.03.2021 ora 10:00. Ofertele se
depun într-un singur exemplar original.
Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va
avea loc în data de 23.03.2021, ora 13:00
Sala de Şedinţe a Primăriei Oraşului
Uricani din str. 1 Mai, nr. 6, în situaţia
neprezentării a cel puţin două oferte, licitaţia se anulează şi va fi reluată în data de
ora 13:00. Acţiunea în justiţie pentru soluţionare litigiilor apărute se introduce la Secţia
de Contencios administrativ a Tribunalului
Judeţean Hunedoara din localitatea Deva,
str. 1 Decembrie, nr. 35, tel. 0254/211574,
fax. 0254/216333, e-mail: lbenta@iust.ro.
Anunţul de licitaţie a fost transmis pentru
publicare la data de 18.02.2021.

l Anunţ De Licitaţie: Oraşul Uricani, cu
sediul în Uricani, str. 1 Mai, nr. 6, cod fiscal
4634647, tel. 0254/511121, fax. 0254/511127,
e-mail: primariauricani@gmail.com. anunţă
organizarea în data de 23.03.2021 ora 12°°
la sediul sus menţionat a licitaţiei în vederea
vânzării: - imobilului Birou, cămară în
suprafaţă construită la sol de 39 mp, situat
în Oraşul Uricani, 1 Mai, Nr. F.NR., înscris
în CF 62453-C1-U2, nr. cadastral CF
62453-C1-U2; imobilului Spaţiu servicii în
suprafaţă construită la sol de 30 mp, situat
în Oraşul Uricani, 1 Mai, Nr. F.NR., înscris
în CF 62454-C1, nr. cadastral CF 62454-C1;
- imobilului Magazie şi Spaţiu Comercial în
suprafaţă construită la sol de 43 mp, situată
în Oraşul Uricani, 1 Mai, Nr. F.NR., înscrisă
în CF 62453-C1-U1, nr. cadastral CF
62453-C1-U1; Documentaţia de atribuire,
caietul de sarcini precum şi planurile de
situaţie cu identificarea imobilul care se
vinde pot fi obţinute sau consultate la sediul
Primăriei Oraşului Uricani, din str. 1 Mai,
nr. 6, persoană de contact: Săvulescu Cristian Consilier Juridic. Costul documentaţiei
de atribuire este de 50 lei pentru fiecare
imobil. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este: 16.03.2021. Ofertele se depun
la sediul Primăriei Oraşului Uricani, din str.
1 Mai, nr. 6 până la data de 23.03.2021 ora
10:00. Ofertele se depun într-un singur
exemplar original. Şedinţa publică de
deschidere a ofertelor va avea loc în data de
23.03.2021, ora 12:00 Sala de Şedinţe a
Primăriei Oraşului Uricani din str. 1 Mai,
nr. 6, în situaţia neprezentării a cel puţin
două oferte, licitaţia se anulează şi va fi
reluată în data de ora 12:00. Acţiunea în
justiţie pentru soluţionare litigiilor apărute
se introduce la Secţia de Contencios administrativ a Tribunalului Judeţean Hunedoara din localitatea Deva, str. 1 Decembrie,
nr. 35, tel. 0254/211574, fax. 0254/216333,
e-mail: lbenta@iust.ro. Anunţul de licitaţie
a fost transmis pentru publicare la data de
18.02.2021.
l Anunţ De Licitaţie: Oraşul Uricani, cu
sediul în Uricani, str. 1 Mai, nr. 6, cod fiscal
4634647, tel. 0254/511121, fax. 0254/511127,
e-mail: primariauricani@gmail.com, anunţă
organizarea în data de 22.03.2021 ora 12:00
la sediul sus menţionat a licitaţiei în vederea
închirieri: - teren garaj în suprafaţă de 28
mp, situat pe Aleea Brazilor, înscris în CF
62720, nr. topo 62720 (HCL Uricani nr.
20/2021); - teren în suprafaţă de 28 mp,
situat pe Aleea Brazilor, înscris în CF 62694,
nr. topo 62694 (HCL Uricani nr. 21/2021); teren garaj în suprafaţă de 28 mp, situat pe
Aleea Brazilor, înscris în CF 62770, nr. topo
62770 (HCL Uricani nr. 22/2021); - teren
garaj în suprafaţă de 33 mp, situat pe Aleea

Brazilor, înscris în CF 62678, nr. topo 62678
(HCL Uricani nr. 23/2021); - teren garaj în
suprafaţă de 34 mp, situat pe Aleea
Brazilor, înscris în CF 62673, nr. topo 62673
(HCL Uricani nr. 24/2021); - teren garaj în
suprafaţă de 37 mp, situat pe Aleea
Brazilor, înscris în CF 62679, nr. topo 62679
(HCL Uricani nr. 25/2021); - teren garaj în
suprafaţă de 17 mp, situat pe Str. 1 Mai,
înscris în CF 62808, nr. topo 62808 (HCL
Uricani nr. 26/2021); - teren garaj în suprafaţă de 26 mp, situat pe Str. Sterminos,
înscris în CF 62693, nr. topo 62693(HCL
Uricani nr. 27/2021); - teren garaj în suprafaţă de 26 mp, situat pe Str. 1 Mai, înscris în
CF 62700, nr. topo 62700 (HCL Uricani nr.
28/2021); - teren garaj în suprafaţă de 24
mp, situat pe Str. Sterminos, înscris în CF
62655, nr. topo 62655 (HCL Uricani nr.
29/2021); - teren garaj în suprafaţă de 23
mp, situat pe Str. Sterminos, înscris în CF
62654, nr. topo 62654 (HCL Uricani nr.
30/2021); - teren garaj în suprafaţă de 37
mp, situat pe Str. Sterminos, înscris în CF
62696, nr. topo 62696 (HCL Uricani nr.
31/2021); - teren garaj în suprafaţă de 28
mp, situat pe Str. Sterminos, înscris în CF
62665, nr. topo 62665 (HCL Uricani nr.
32/2021); Documentaţia de atribuire, caietul
de sarcini precum şi planurile de situaţie cu
identificarea imobilul care se închiriază pot
fi obţinute sau consultate la sediul Primăriei
Oraşului Uricani, din str. 1 Mai, nr. 6,
persoană de contact: Săvulescu Cristian
Consilier Juridic. Costul documentaţiei de
atribuire este de 50 lei. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor este: 16.03.2021.
Ofertele se depun la sediul Primăriei
Oraşului Uricani, din str. 1 Mai, nr. 6 până
la data de ora 10:00. Ofertele se depun
într-un singur exemplar original. Şedinţa
publică de deschidere a ofertelor va avea loc
în data de 22.03.2021, ora 12:00 Sala de
Şedinţe a Primăriei Oraşului Uricani din str.
1 Mai, nr. 6, în situaţia neprezentării a cel
puţin două oferte, licitaţia se anulează şi va
fi reluată în data de 29.03.2021 ora 12:00.
Acţiunea în justiţie pentru soluţionare litigiilor apărute se introduce la Secţia de
Contencios administrativ a Tribunalului
Judeţean Hunedoara din localitatea Deva,
str. 1 Decembrie, nr. 35, tel. 0254/211574,
fax. 0254/216333, e-mail: lbenta@iust.ro.
Anunţul de licitaţie a fost transmis pentru
publicare la data de 18.02.2021.
l 1.Informaţii generale privind locatorul,
în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact: Consiliul
local Calopăr, comuna Calopăr, Str.Principală, nr. 572, județul Dolj, telefon/fax:
0251.350.558, 0251.350.734, e-mail:
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primaria_calopar08@yahoo.com, cod fiscal
4554181. 2. Informaţii generale privind
obiectul închirierii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: Spațiu, compus din 6 camere și 4
holuri, în suprafaţă totală de 59,97mp,
situat în clădirea dispensarului uman din
comuna Calopăr, sat Calopăr, județul Dolj,
Str.Principală, nr. 153, nr. cadastral 31093,
proprietatea privată a Consiliului Local
Calopăr, județul Dolj, conform HCL
nr.18/29.05.2020 și temeiul legal OUG
nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ, art.332-333. 3. Informaţii privind
documentaţia de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției, Compartiment Secretariat. 3.2.
Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care
se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: se poate obține de la
Serviciul Secretariat din cadrul Primăriei
Comunei Calopăr, comuna Calopăr, sat
Calopăr, Str.Principală, nr.572, județul Dolj.
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
gratuit. 3.4.Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 05.03.2021, ora 10:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1.Data limită de
depunere a ofertelor: 15.03.2021, ora 09:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Calopăr, comuna
Calopăr, Compartiment Secretariat, Str.
P r i n c i p a l ă , n r. 5 7 2 , j u d e ț u l D o l j .
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: se depun într-un
singur exemplar în două plicuri sigilate:
unul exterior și unul interior. 5.Data şi locul
la care se va desfăşura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 16.03.2021, ora
11:00, Primăria Comunei Calopăr, comuna
Calopăr, Strada Principală nr. 572, județul
Dolj. 6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Dolj, municipiul
Craiova, Str. Brestei nr. 12, județul Dolj,
telefon: 0251.418.612, fax: 0251.410.140,
e-mail: registraturaacte.dj@just.ro. 7. Data
transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării:
17.02.2021.
l Licitatie publica 01.03.2021, Debitorul
SC My Lady SRL cu sediul in Dr.Tr.
Severin, str. Eroii de la Cerna nr. 49, jud.
Mehedinti, J25/202/1999, CUI 12109568,
af lată în procedura de faliment, in
bankruptcy, en faillite, dosar nr.
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910/101/2018, prin lichidator judiciar,
Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis,
cu sediul ales in Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI 38704372,
inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin
asociat coordonator Serban Valeriu, scoate
la vânzare, la pretul diminuat cu 25% fata
de pretul stabilit prin Raportul de Evaluare
nr. 49/04.04.2019, bunul imobil: Proprietate
imobiliara compusa din: Teren Intravilan
cu S = 417 mp (390mp din acte), avand nr.
cadastral 50365; Spatiu Comercial cu Sc =
118,04 mp si Su = 95,34 mp, avand nr.
cadastral 50365-C1; Magazie, cu Sc = 19,78
mp si Su = 15,01 mp, avand nr. cadastral
50365-C2; Garaj, cu Sc = 49,10 mp si Su =
40,94 mp, avand nr.cadastral 50365-C3.
situata in Dr.Tr.Severin, str.Eroii de la
Cerna nr.49, jud.Mehedinti, af lata in
garantia creditorului Eurobank S.A.
(succesor de drept Eurobank Ergasias SA);
Valoarea totala a proprietatii imobiliare este
de 72.637,50 euro, pret neafectat de TVA
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii). Licitaţia publica cu strigare va avea
loc la biroul lichidatorului judiciar din
Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud.
Mehedinti, la data de 01.03.2021 orele
14:00. Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea
bunului imobil, este Sentința nr. 175 din
data de 03.10.2019 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic în dosarul de insolvență nr.
910/101/2018. Participarea la licitaţia
publica cu strigare este condiţionată de
consemnarea în contul unic de insolventa al
debitoarei SC My Lady SRL pana la data
de 26.02.2021 orele 17:00, a unei cauţiuni de
10% din preţul de pornire pentru bunul
imobil şi achiziţionarea caietului de sarcini
in suma de 500,00 lei. Cont deschis la Banca
Romaneasca S.A. sub nr. RO11BRMA
0999100083383621. Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra bunului imobil
sa anunțe lichidatorul judiciar înainte de
data stabilita pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035,
0252/354399. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis
l Licitatia publica 26.02.2021. Debitorul
SC Tecnogreen SRL - societate în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en
redressement, cu sediul in Dr. Tr. Severin,
str. George Cosbuc nr. 3A, Cam. 2, Sc. 1, Et.
Subsol, Ap. 3, jud. Mehedinti,
CIF:15195512, J25/302/2016, prin administrator judiciar, Consultant Insolventa SPRL
Filiala Timis, cu sediul ales in Dr. Tr.
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II
sub nr. 0918, prin reprezentant Serban

Valeriu, scoate la vânzare, la pretul stabilit
p r i n R a p o r t u l d e E v a l u a r e n r.
54/13.03.2020, urmatorul bun imobil: Teren Extravilan avand S = 12.200 mp,
Tarlaua 295 Parcela 1396/6/14, nr. CF 662,
nr. cadastral 662 la pretul de 6.930 Euro
exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul
BNR din ziua platii), situat in extravilanul
satului Turnu, oras Pecica, Judeţul Arad. Teren Extravilan avand S = 5.800 mp,
Tarlaua 10/2 Parcela 35/34, la pretul de
1.600 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei
la cursul BNR din ziua platii), situat in
extravilanul satului Bocsig, comuna Bocsig,
Judeţul Arad. - Teren Extravilan arabil
avand S = 8.700 mp, Tarlaua 268 Parcela
1542/7/3, la pretul de 2.450 Euro exclusiv
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din
ziua platii), situat in extravilanul satului
Cermei, comuna Cermei, Judeţul Arad.
Licitaţia va avea loc la biroul administratorului judiciar din Timişoara, str.Daliei nr. 8,
mansardă, jud.Timiş la data de 26.02.2021,
orele 14:00. Titlul executoriu în baza căruia
administratorul judiciar procedează la
vânzarea bunului imobil descris anterior, il
reprezinta Sentinta nr. 8 din data de
11.05.2020, de confirmare a planului de
reorganizare a debitoarei SC Tecnogreen
SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti
Secţia a II - a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr.
2726/101/2018. Participarea la licitaţie este
condiţionată de consemnarea în contul unic
de insolventa al debitoarei SC Tecnogreen
SRL, pana la data de 25.02.2021 orele 1700
a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire
pentru bunul imobil pe care intentioneaza
sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea
caietului de sarcini in suma de 500,00
lei+TVA. Cont deschis la Banca Romanea s c a S . A . s u b n r. R O 1 1 B R M A
0999100083622047. Invităm pe toti cei care
vor să participe la şedinţa de licitaţie să
transmita oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că
a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină la adresa de
email: office@consultant-insolventa.ro.
Avand in vedere măsurile de prevenire a
răspândirii virusului Covid 19 (Coronavirus), precum si a ordonantelor militare
emise, administratorul judiciar recomanda
ca participarea la licitatie sa aiba loc prin
sistem de videoconferinta, iar in masura in
care se doreste participarea fizica se impune
prezenta unui singur participant care sa
respecte masurile impune de autoprotectie
(masca, manusi, halat, etc.). Administratorul judiciar mentioneaza faptul ca, bunurile descrise mai sus nu sunt inscrise/
Actualizate in Cartea Funciara, tranferul
dreptului de proprietate in forma autentica
urmand sa se realizeze ulterior. Somam pe

toti cei care pretind vreun drept asupra
bunurilor imobile descrise anterior sa
anunte administratorul judiciar inainte de
data stabilita pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035,
0742592183, 0745267676, 0252/354399,
Administror judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL Filiala Timis.
l Licitatie publica 26.02.2021, Debitorul
SC Tecnogreen SRL - societate în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en
redressement, cu sediul in Dr. Tr. Severin,
str. George Cosbuc nr. 3A, Camera 2, Sc.1,
Et. Subsol, Ap. 3, jud. Mehedinti, CIF:
15195512, J25/302/2016, prin administrator
judiciar, Consultant Insolventa SPRL
Filiala Timis, cu sediul ales in Dr. Tr.
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II
sub nr. 0918, prin asociat coordonator
Serban Valeriu, scoate la vânzare, la preturile diminuate cu 40% fata de preturile
stabilite prin Raportul de Evaluare nr.
32/05.03.2020 conform hotarare adunare
creditori din data de 24.11.2020, urmatoarele bunuri imobile: - Teren Extravilan
avand S = 21.022 mp si Plantatie Vita De
Vie (existenta pe acest Teren) avand S =
21.022 mp, cu nr.cad.:50061, inscris in
CF:50061, situat in Tarlaua 80 Parcela 3, la
pretul de 36.957 Euro - Teren Extravilan
avand S = 61.377 mp si Plantatie Vita De
Vie (existenta pe acest Teren) avand S =
61.377 mp, cu nr.cad.:50363, inscris in
CF:50363, situat in Tarlaua 80 Parcela 2 la
pretul de 107.901 Euro - Teren Extravilan
avand S = 347.640 mp si Plantatie Vita De
Vie (existenta pe acest Teren) avand S =
347.640 mp, cu nr.cad.:50364, inscris in CF
nr. 50364, situat in Tarlaua 80 Parcela 1,2 la
pretul de 611.151 Euro - Teren Extravilan
avand S = 131.514 mp si Plantatie Vita De
Vie (existenta pe acest Teren) avand S =
131.514 mp, cu nr.cad.50365, inscris in CF
nr. 50365, situat in Tarlaua 80 Parcela 4 la
pretul de 231.201 Euro - Teren Extravilan
avand S = 53.591 mp si Plantatie Vita De
Vie (existenta pe acest Teren) avand S =
53.591 mp, cu nr.cad. 50366, inscris in CF
nr. 50366, situat in Tarlaua 80 Parcela 3 la
pretul de 94.212 Euro situate in extravilanul
comunei Pãtulele, Judeţul Mehedinţi.
Administratorul judiciar mentioneaza
faptul ca, asupra bunurilor enumerate mai
sus detine un drept de ipoteca legala creditorul Mollificio Bortolussi SRL. Total suprafata de teren : 615.144 mp, Valoarea totala a
bunurilor imobile este de 1.081.422,00
EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii). Licitaţia va
avea loc la biroul administratorului judiciar
din Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A,

jud. Mehedinti la data de 26.02.2021, orele
14:00. Titlul executoriu în baza căruia
administratorul judiciar procedează la
vânzarea bunurilor imobile, conform
Raportului de evaluare nr. 32/05.03.2020, il
reprezinta Sentinta nr. 8 din data de
11.05.2020, de confirmare a planului de
reorganizare a debitoarei SC Tecnogreen
SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti
Secţia a II - a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr.
2726/101/2018. Participarea la licitaţie este
condiţionată de consemnarea în contul unic
de insolventa al debitoarei SC Tecnogreen
SRL, pana la data de 25.02.2021 orele 17.00
a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire
pentru bunul imobil pe care intentioneaza
sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea
caietului de sarcini in suma de 1.000,00
lei+TVA. Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. Sucursala Dr. Tr. Severin, sub nr.
RO11BRMA0999100083622047. Invităm
pe toti cei care vor să participe la şedinţa de
licitaţie să transmita oferte de cumpărare și
documentele în copie xerox din care rezultă
faptul că a fost achitată garanția de licitație
și contravaloarea caietului de sarcină la
adresa de email: office@consultant-insolventa.ro. Avand in vedere măsurile de
prevenire a răspândirii virusului Covid 19
(Coronavirus), precum si a ordonantelor
militare emise, administratorul judiciar
recomanda ca participarea la licitatie sa
aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar
in masura in care se doreste participarea
fizica se impune prezenta unui singur participant care sa respecte masurile impune de
autoprotectie (masca, manusi, etc.). Somam
pe toti cei care pretind vreun drept asupra
bunurilor imobile descrise anterior sa
anunte administratorul judiciar inainte de
data stabilita pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035,
0742592183 0252/354399, email office@
consultant-insolventa.ro. Administror judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala
Timis, prin Serban Valeriu
l Licitatie publica 26.02.2021, Debitorul SC
Tecnogreen SRL - societate în reorganizare
judiciara, in judicial reorganisation, en
redressement, cu sediul in Dr. Tr. Severin,
str. George Cosbuc nr. 3A, Camera 2, Sc.1,
Et. Subsol, Ap. 3, jud. Mehedinti,
CIF:15195512, J25/302/2016, prin administrator judiciar, Consultant Insolventa SPRL
Filiala Timis, cu sediul ales in Dr. Tr.
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI:38704372, inregistrata in RFO II
sub nr. 0918, prin reprezentant Serban
Valeriu, scoate la vânzare, la pretul diminuat cu 15% fata de pretul stabilit prin t
prin Raportul de Evaluare nr. 51/13.03.2020
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conform hotarare adunare creditori din data
de 12.10.2020, urmatoarele bunuri imobile:
- Teren Extravilan avand S = 97.400 mp cu
numar cadastral 50308, inscris in CF nr.
50308, Tarlaua 150 Parcela 6,3683, la pretul
de 20.162 Euro - Teren Extravilan avand S =
11.716 mp cu numar cadastral 50208, inscris
in CF nr. 50208, Tarlaua 153 Parcela 3734,
la pretul de 2.422,50 Euro - Teren Extravilan avand S = 120.000 mp cu numar
cadastral 50322, inscris in CF nr. 50322,
Tarlaua 153 Parcela 3721/2, la pretul de
24.837 Euro - Teren Extravilan avand S =
251.600 mp cu numar cadastral 50391,
inscris in CF nr. 50391, Tarlaua 153 Parcela
3732/1,3732/3, la pretul de 52.079,50 Euro
situate in extravilanul satului Prunişor,
comuna Prunişor, Judeţul Mehedinţi. Total
suprafata de teren valorificata :480.716 m.p.
Valoarea totala a bunurilor imobile este de
99.501 EURO exclusiv TVA (echivalentul in
lei la cursul BNR din ziua platii). Administratorul judiciar mentioneaza faptul ca,
asupra bunurilor enumerate mai sus detin
un drept de ipoteca - creditorul A.N.A.F.
D.G.R.F.P. Craiova - A.J.F.P. Mehedinti.
Licitaţia va avea loc la biroul administratorului judiciar din Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti la data de
26.02.2021, orele 14:00. Titlul executoriu în
baza căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile descrise
anterior, il reprezinta Sentinta nr. 8 din data
de 11.05.2020, de confirmare a planului de
reorganizare a debitoarei SC Tecnogreen
SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti
Secţia a II - a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 2726/101/2018.
Participarea la licitaţie este condiţionată de
consemnarea în contul unic de insolventa al
debitoarei SC Tecnogreen SRL, pana la data
de 25.02.2021 orele 17:00 a unei cauţiuni de
10% din preţul de pornire pentru bunul
imobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea caietului de
sarcini in suma de 1000,00 lei+TVA. Cont
deschis la Banca Romaneasca S.A. sub nr.
RO11BRMA0999100083622047. Invităm pe
toti cei care vor să participe la şedinţa de
licitaţie să transmita oferte de cumpărare și
documentele în copie xerox din care rezultă
faptul că a fost achitată garanția de licitație
și contravaloarea caietului de sarcină la
adresa de email: office@consultant-insolventa.ro. Avand in vedere măsurile de
prevenire a răspândirii virusului Covid 19
(Coronavirus), precum si a ordonantelor
militare emise, administratorul judiciar
recomanda ca participarea la licitatie sa
aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar
in masura in care se doreste participarea
fizica se impune prezenta unui singur parti-

cipant care sa respecte masurile impune de
autoprotectie (masca, manusi, halat,
etc.).Somam pe toti cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor imobile descrise
anterior sa anunte administratorul judiciar
inainte de data stabilita pentru vânzare în
termen, sub sanctiunea prevazută de lege.
Relaţii suplimentare la telefoanele:
0756482035, 0742592183, 0252/354399 ,
office@consultant-insolventa.ro. Administror judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL
Filiala Timis, prin Serban Valeriu
l Debitorul SC Recisev Plast SRL cu sediul
în Dr.Tr.Severin, str.Padeș, nr.6, jud.Mehedinţi, J25/169/2011, CIF:28399034, aflata în
procedură de faliment in bankruptcy, en
faillite în dosar nr. 3395/101/2014 prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL
reprezentata de ec Popescu Emil, cu sediul
in Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A,
jud. Mehedinţi, scoate la vânzare: - Proprietate imobiliara Spatiu Comercial Demisol,
cu suprafata de 130,52 mp, situat în localitatea Constanta, str. B- dul Mamaia, nr. 190,
judeţul Constanta, avand numar cadastral
200125-C1-U1. Preţul de pornire a licitaţiei
este 108700 Euro (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii, preț neafectat de
T.V.A). Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea
bunurilor imobile * proprietati imobiliare *
descris anterior, o reprezinta sentinta din
data de 16.09.2015 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr.
3395/101/2014 aflat pe rolul Tribunalului
Mehedinti. Licitaţia va avea loc la biroul
lichidatorului judiciar din localitatea Dr.
Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, judeţul
Mehedinţi la data de 04.03.2021 orele 12:00.
Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10%
din preţul de pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcină în suma de
1000,00 lei. Contul unic de insolvență al
debitoarei SC Recisev Plast SRL este:
RO11BRMA0999100083881619 deschis la
Banca Romaneasca SA Sucursala Dr. Tr.
Severin. Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de
04.03.2021 să depună oferte de cumpărare și
documentele în copie xerox din care rezultă
faptul că a fost achitată garanția de licitație
și contravaloarea caietului de sarcină până
la data de 03.03.2021 orele 17:00 la adresa
menționată anterior respectiv Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi. Somam pe toti cei care pretind vreun
drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru
vânzare în termen, sub sanctiunea preva-

zută de lege. Relaţii la sediul lichidatorului
judiciar sau la telefon 0742592183, tel./fax :
0252354399 sau la adresa de email : office@
consultant-insolventa.ro.; Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL
l 1.Informații generale privind concedentul: Comuna Slătioara, prin primar, cu
sediul în comuna Slătioara, str.Revoluției,
nr.28, judeţul Olt, telefon 0249.431.790, fax
0249.431.790, e-mail: primariaslatioara@
yahoo.ro, cod fiscal 4491326, persoană de
contact: Nicu Marinela Janina, e-mail: nicu.
janina@yahoo.com. 2. Informaţii generale
privind obiectul concesiunii, descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: teren intravilan în suprafață de
1952mp în formă relativ regulată pretabil
construirii, situat în intravilanul comunei
Slătioara, județul Olt, T6, P736/1 împreună
cu o construcţie-anexă magazie cereale în
suprafață de 560mp construită în anul 1970
din cărămidă, acoperită cu țiglă, teren ce se
află în administrarea Comunei Slătioara.
Terenul ce urmează a fi concesionat este
indentificat în CF 51485, nr.cad.51485,
având categoria de folosință curți-construcții. Se face precizarea că imobilul
respectiv este împrejmuit cu gard de lemn
pe latura de N și N-V, pe latura de S parțial
cu gard de plasă, pe latura de E neîmprejmuit. 3. Informaţii privind documentaţia de
atribuire: 3.1. Modalitatea sau modalităţile
prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei de
atribuire: Documentaţia va putea fi achiziţionată începând cu data publicării anunţului
până în data de 05.03.2021, zilnic între orele
10:30-14:00. Documentaţia de atribuire va fi
pusă la dispoziţia celor interesaţi contra
sumei de 10Lei, contravaloarea acesteia se
va plăti în numerar la casieria concedentului. 3.2. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: Data limită pentru solicitarea
clarificărilor este 10.03.2021, ora 14:00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită
de depunere a ofertelor: Termenul limită de
depunere a ofertelor este data de 18.03.2021,
ora 9:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Ofertele, în plic închis, se depun la
registratura Primăriei comunei Slătioara,
str. Revoluţiei, nr. 28, judeţul Olt. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: Oferta trebuie depusă
într-un exemplar original. Ofertele se depun
în două plicuri închise şi sigilate, care se
înregistrează în ordinea primirii lor. 5.Data
şi locul la care se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor: Şedinţa
publică de deschidere a ofertelor se va
desfăşura în data de 19.03.2021, ora 14:00,
la Sala de Consiliu a Primăriei comunei

Slătioara, str. Revoluţiei, nr. 26, judeţul Olt.
Plicurile sigilate se predau comisiei de
evaluare la termenul fixat pentru deschiderea lor. 6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instituţiei competente în soluţionarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Olt, str. Mănăstirii, nr.
1, Slatina, județul Olt, E-mail tribunalul-olt@just.ro, fax 0249/437.370, telefon
0249/414.989, 0249/435.638.

PIERDERI
l SC Darie SRL cu sediul în comuna Greci,
jud, Tulcea, J36/494/1993, C.U.I. 4025792
pierdut Certificat înregistrare seria B nr.
2045073, eliberat la 05.10.2009 de O.N.R.C.
Tulcea. Se declară nul.
l Cabinet de Avocat Mateescu Lucia Alice,
cu sediul în București, Drumul Valea Ursului,
nr. 22, parter, sector 6, CIF:28664289, declar
pierdut Caiet Împuternicire Avocațială
nr.4775701-4775750. Îl declar nul.
l S-au pierdut, Actul Constitutiv
nr.81/10/01/2017 și Certificatul de înregistrare, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Cluj, al
societății New Era Networking SRL-D. Cu
sediul social în Cluj Napoca, Aleea
Gurghiu, Nr.1, Bloc 04, Scara 2, Ap.27,
număr de ordine în Registrul Comerțului
J12/90/16.01.2017, Cod unic de înregistrare
36919219, din data de 16.01.2017. Ambele
le declar nule.
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