
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Ofertă serviciu muncitori calificați și 
necalificați. SC Neo Struct Construct 
SRL, societate în domeniul construcțiilor, 
angajează dulgheri, muncitori necalificați, 
ingineri. Program L-V, 8:00-18:00. Vă 
rugăm să transmiteți CV la: contabilitate.
liliana@gmail.com. Tel.0725.641.758.

l Energoplast SA angajează operatori 
cablaje din România sau din străinătate 
pentru fabrica din Bistrița, jud.BN. 
Cerințe: -minim studii generale; -vedere 
bună și atentie la detalii; -Contract pe 
perioadă nedeterminată, -seriozitate, 
colaborare de lungă durată; vorbitor 
limba engleză; -asigurare medicală 
privată, salariu: 1.500Lei NET +bonuri de 
masă 300Lei +Program: Luni-Vineri 8 h/
zi în schimburi. 0732.340.936.

l Delta Vector Ro S.R.L., cu sediul social 
în Municipiul Constanța, Str.Călugăreni, 
Nr.2, camera 4, et.1, jud.Constanța, înre-
gistrată la ORC-Constanța sub nr.
J13/3883/2017, CUI: 38582100, anga-
jează: specialist mentenanță mecanică 
echipamente industriale, cod COR 
214443 -2 posturi; mecanic auto, cod 
COR 723103 -2 posturi. Pentru CV, la 
adresa de e-mail igen91241@gmail.com.

l S.C. Doc Collin Int S.R.L., cu sediul 
social în Mun.București, Str.Baciului, 
nr.5, bl.9, sc.D, et.2, ap.142, sector 5, 
J40/14246/2019, CUI 41800558, anga-
jează: muncitor necalificat la spargerea și 
tăierea materialelor de construcții, cod 
COR 931302 -3 posturi. Pentru CV, la 
adresa de e-mail ovidiu. leauta@gmail.
com.

l Posturi vacante- Inspectoratul Școlar 
Județean Giurgiu. Inspectoratul Școlar 
Județean Giurgiu, cu sediul în Municipiul 
Giurgiu, Str.dr. Ion Munteanu, nr.3, 
județul Giurgiu, anunță organizarea 
concursului pentru ocuparea posturilor 
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 05.04.2021. 
Relații suplimentare la sediul instituției 
din Str.dr. Ion Munteanu, nr.3, Mun.
Giurgiu. Telefon: 0246.214.255, Email: 
isjgiurgiu@yahoo.com

l Primăria Comunei Fundu Moldovei, cu 
sediul în comuna Fundu Moldovei, 
județul Suceava, în conformitate cu 
prevederilor H.G.nr.286/2011, organi-

zează concurs pentru ocuparea postului 
contractual vacant de: -Muncitor necali-
ficat I -un post, în cadrul Serviciului de 
utilități publice al comunei Fundu 
Moldovei. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 12.04.2021, 
ora 11:00; -Proba interviu în data de 
14.04.2021, ora 11:00. Condiții minime de 
participare: a)studii medii/generale; b)nu 
se solicită vechime. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Fundu Moldovei. Relaţii supli-
mentare la sediul: Primăriei Comunei 
Fundu Moldovei, persoană de contact: 
Jr.Matei Mihai, telefon 0723.818.346.

l Centrul de Pedagogie Curativă Simeria 
cu sediul în sat Simeria Veche, strada 
Principală, numărul 33A, judeţul Hune-
doara, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante 
d e :  - P a z n i c ;  - 1  p o s t ,  c o n f o r m 
H.G.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
12.04.2021, ora 09.30; -Proba interviu în 
data de 13.04.2021, ora 09.30. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii 
minime: -nivelul studiilor: studii medii, 
minim 10 clase; -calificare: agent de secu-
ritate/pază și ordine, cu certificat sau 
adeverință înscriere curs; -vechime în 
muncă: minim 3 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, respectiv 02.04.2021, la 
sediul Centrului de Pedagogie Curativă 
Simeria, Simeria Veche, Nr.33A. Relaţii 
suplimentare la sediul: Centrului de 
Pedagogie Curativă Simeria, Simeria 
Veche, Nr.33A, persoană de contact: Mic 
L o r e n a ,  t e l e f o n  0 2 5 4 / 2 6 1 . 0 5 3 , 
0723.240.869.

l Spitalul Județean de Urgență Alexan-
dria, județul Teleorman, Strada Libertății, 
numărul 1, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual 
vacant: -1 post inginer IA în cadrul 
Compartimentului Tehnic. Condiții speci-
fice de participare la concurs pentru 
inginer IA: -Studii: superioare absolvite 
cu diplomă de licență (inginer) în dome-
niul mecanic, electromecanic sau electric; 
-Vechime: 6 ani 6 luni în specialitate. 
Concursul se organizează la sediul Spita-
lului Județean de Urgență în data de 
12.04.2021, ora 10.00, proba scrisă, iar 
data și ora interviului vor fi anunțate 

după rezultatul probei scrise. Dosarele se 
depun la sediul Spitalului Județean de 
Urgență în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunțului și trebuie să 
conțină, în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.7 din HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Bibliografia și relații suplimentare  la 
avizierul Spitalului Județean de Urgență 
Alexandria, la serviciul RUNOS sau la 
telefonul 0247/306.723.

l Primăria Orașului Boldești-Scăeni, cu 
sediul în orașul Boldești-Scăeni, Calea 
Unirii, nr.67, județul Prahova, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de inspector de 
specialitate gradul IA din cadrul Servi-
ciului patrimoniu local și monitorizare 
servicii publice, Compartiment investiţii, 
gestiune patrimoniu local și monitorizare 
servicii publice, pe perioadă nedetermi-
nată, conform H.G.nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 14.04.2021, ora 10.00; 
-Data și ora susţinerii interviului se va 
afișa odată cu rezultatele la proba scrisă. 
Condiţii de participare: -Studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -vechime 9 ani. 
Candidații vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunţului 
ȋn Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul instituției. Relaţii supli-
mentare la sediul institutiei, persoană de 
contact: Soimăreanu Monica, telefon 
0244/211.363.

l Primăria Comunei  Miloșești, judeţul 
Ialomiţa, organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a funcției   contractuale de 
execuție, vacante, după cum urmează: 
Muncitor calificat (lăcătuș mecanic 
construcții metalice)  treapta I; Pentru a 
ocupa un post contractual vacant sau 
temporar vacant candidații trebuie să 
îndeplinească condiții generale, conform 
art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 
martie 2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Condiţii specifice necesare 
în vederea participării la concurs/examen 
și a ocupării funcţiei contractuale sunt: a) 
studii medii/generale; b) vechime in 
munca – minim 7 ani. Concursul se va 
organiza conform calendarului următor: 
- 12 aprilie 2021, ora 10:00: proba scrisă; 
- 14 aprilie 2021 , ora 10:00: proba 
interviu. Dosarele de înscriere se depun la 
sediul Primărie comunei Miloșești în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-

carea anunțului în MO partea a III-a, 
respectiv 22.03.2021 - 02.04.2021, ora 
16:00. Pentru înscrierea la concurs candi-
dații vor prezenta un dosar care va 
conține documentele conform art. 6 al 
Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcțiilor contractuale și a crite-
riilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a perso-
nalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice. Detalii privind 
condiţiile specifice și bibliografia de 
concurs sunt disponibile accesând  pagina 
oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul Primăriei Comunei Miloșești , 
judeţul Ialomița , telefon 0243 / 245277 .

l Liceul Tehnologic “Constantin Brân-
cuși”, cu sediul în Craiova, str.Constantin 
Brâncuși, nr.17, județul Dolj, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției contrac-
tuale vacante, de informatician gr.II, 
c o n f o r m  H G  n r. 2 8 6 / 2 3 . 0 3 . 2 0 1 1 . 
Concursul se va desfășura astfel: Proba 
scrisă în data de: 26.04.2021, ora 09.00; 
Proba practică în data de: 27.04.2021, ora 
09.00;  Proba interviu în data de: 
27.04.2021, ora 12.00. Pentru participarea 
la concurs candidații trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: condiții 
generale, conform art.3 al Regulamentu-
lui-cadru aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr.286 din 23 martie 2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 
nivelul studiilor- studii superioare de 
specialitate; -nu necesită vechime; -confi-
gurare, administrare rețele de calcula-
toare; -configurare, instalare, mentenanță 
tehnică de calcul; -creare administrare 
pagini web, baze de date; -cunoștințe 
avansate de operare pe calculator. Candi-
dații vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a la 
sediul Liceului Tehnologic “Constantin 
Brâncuși”. Relații suplimentare la sediul 
Liceului Tehnologic “Constantin Brân-
cuși”, persoană de contact Heedari 
Mirela, telefon: 0251.599.199, fax: 
0251.599.509.

l Unitatea Militară 02601 București din 
Ministerul Apărării Naționale, organi-
zează concurs pentru ocuparea următoa-
relor posturi vacante, astfel: -1 post 
contabil șef grad II- studii superioare în 
domeniul economic, vechime în muncă și 
specialitate a studiilor cel puțin 8 ani, 
deținător al certificatului de atestare a 
cunoștințelor dobândite în domeniul 

Sistemului European de conturi. -1 post 
de muncitor calificat I (instalator 
apă-canal) -studii generale sau profesio-
nale, vechime în muncă și specialitate cel 
puțin 9 ani și 6 luni. Probele concursului 
se vor desfășura astfel: -08.04.2021, ora 
09:00- proba scrisă; -14.04.2021, ora 
09:00- proba practică; -20.04.2021, ora 
09:00- interviul; -data limită de depunere 
a dosarelor- 02.04.2021, ora 13:00. Depu-
nerea dosarelor se va face la sediul UM 
02601 București, str. Izvor  Nr.110, sector 
5 București, unde vor fi afișate și detaliile 
organizatorice necesare, iar probele 
concursului se vor desfășura astfel: 
-pentru postul de contabil șef II în str. 
Izvor Nr.110, sector 5, București; -pentru 
postul de muncitor calificat I (instalator 
apă-canal) în șos. Panduri nr.94, sector 5, 
București. Date de contact ale secretaria-
tului: 021/410.40.40, interior 1031/211.

l Unitatea Militară 02583 București din 
Ministerul Apărării Naţionae organizează 
concurs pentru ocuparea a 4 (patru) 
posturi vacante de personal civil contrac-
tual, astfel: -4 (patru) posturi de referent 
de specialitate gradul III /studii superi-
oare. Vechime în specialitatea studiilor 
superioare necesară- 6 luni. Calendarul 
activităţilor specific desfășurării concur-
sului de încadrare presupune parcurgerea 
următoarelor etape: -12.04.2021, ora 
10:00- proba scrisă; -16.04.2021, ora 
10:00- proba practică; -22.04.2021, ora 
10:00- interviul. -data limită de depunere 
a dosarelor- 02.04.2021, ora 15.00. Depu-
nerea dosarelor și organizarea concur-
sului se vor face la sediul Unităţii Militare 
02583, Bd. Ion Mihalache, nr. 124-126, 
sector 1, localitatea București, unde vor fi 
afișate detaliile organizatorice necesare. 
Date de contact ale secretarului, telefon 
021.224.26.51, interior 0107; 0106, zilnic 
între orele 08:00-16:00.

l Institutul Naţional de Statistică organi-
zează concurs pentru ocuparea, pe peri-
o a d ă  d e t e r m i n a t ă ,  a  6  p o s t u r i 
contractuale vacante de execuție necesare 
derulăr i i  Grantului  Eurostat  nr. 
2019.0212 -”Programul privind statisticile 
integrate referitoare la ferme în conformi-
tate cu Regulamentul (UE) 2018/1091 al 
Parlamentului European și al Consi-
liului” -Recensământul General Agricol, 
runda 2020, din cadrul Direcției de statis-
tici agricole și de mediu: •1 post Expert I 
A- perioada mai 2021– 31 martie 2022. 
Condiții specifice: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro 

Vineri, 19 martie 2021

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diversede investigație și atitudine

www.jurnalul.ro



în domeniul: ştiinţe sociale, ştiinţe ingine-
reşti, matematică şi ştiinţele naturii; 
-vechime în specialitate: minim 7 ani. •1 
post Expert I- perioada mai 2021–31 
martie 2022. Condiții specifice: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul: 
ştiinţe sociale, ştiinţe inginereşti, matema-
tică şi ştiinţele naturii; -vechime în speci-
alitate: minim 5 ani. •4 posturi Expert 
debutant- perioada mai 2021–31 martie 
2022. Condiții specifice: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul: ştiinţe 
sociale, ştiinţe inginereşti, matematică şi 
ştiinţele naturii; -vechime în specialitate: 
0 ani. Concursul se organizează la sediul 
Institutului Naţional de Statistică, din 
Bd. Libertăţii nr.16, sector 5, București, în 
data de 12.04.2021 ora 9:00 proba scrisă și 
16.04.2021 ora 9:00 interviul. Dosarele de 
concurs se vor depune în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării anun-
țului în Monitorul Oficial Partea a III-a, 
la sediul Institutului Naţional de Statis-
tică, Bd. Libertăţii nr.16, sector 5, Bucu-
rești,  în perioada 22.03.2021– 02.04.2021, 
luni– joi în intervalul orar 8:00-16:30 și 
vineri 8:00-14:00. Dosarele de concurs 
trebuie să conțină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.5 din Regu-
lamentul- cadru aprobat prin Ordinului 
S.G.G. nr. 818/05.06.2018. Condiţiile de 
participare la concurs aprobate şi biblio-
grafia stabilită se afişează la sediul Insti-
tutului Naţional de Statistică şi pe site-ul 
Institutului Naţional de Statistică (www.
insse.ro). Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Institutului Naţional de 
Statistică şi la numărul de telefon 
021/317.77.82, persoană de contact Maria 
Mihaela Alexandru, adresă de e-mail 
maria.alexandru@insse.ro.

CITATII
l Friti Gheorghe este citat in 30.03.2021, 
la Judecatoria Turda, in dosar civil 
nr.7023/328/2020, pentru intabulare.

l Numitul, Pînzaru Adrian - Vasile, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în mun. Boto-
șani, jud. Botoșani, este citat la Judecă-
toria Săveni, jud. Botoșani, în data de 
15.04.2021, ora 10:00, cu menţiunea 
personal la interogatoriu, în calitate de 
pârât în dosarul nr. 638/297/2020 ce are ca 
obiect partaj succesoral, în care recla-
mantă este numita Duduţă Eugenia.

l Judecătoria Sectorul 3 București, Str.
Ilfov, nr.6, 37, dosar nr.29414/301/2020. 
Citaţie emisă la 23.02.2021. Eurocat Auto 
Service SRL, cu ultimul domiciliu în 
Bucureşti este chemat în această instanţă, 
camera 37, în ziua de 07.04.2021, 
Completul C22 Civil, ora 08:30, în cali-
tate de Debitor, în proces cu Kalima 
Crom SRL în calitate de Creditor, ordo-

nanţă de plată -O.U.G.119/2007 /art.1014 
CPC ş.u. În caz de neprezentare a 
părţilor, judecata se va face în lipsă, dacă 
se solicită în scris acest lucru de către una 
din părţi.

SOMATII
l Somatie in dos. Nr. 2446/210/2021, 
Judecatoria Chisineu Cris. Reclamant: 
Gaudi Rozalia. Obiect- uzurpaciune 
asupra imobilului din Santana, str. 
Muncii, nr. 189, jud. Arad, suprafata 720 
mp, CF 307184 Santana, nr. Top. 602/a 
Comlaus. Proprietari tabulari Frahler 
Ioan, Frahler Magdalena nr. Kresz. 
Termen de opozitie 30 de zile de la publi-
care pentru cei interesati, la dosarul de 
mai sus. Termen: 21.04.2021.

l Se aduce la cunoştința cetățenilor loca-
lității că numita Olar Maria a invocat 
dobândirea dreptului de proprietate, prin 
uzucapiune, asupra imobilului înscris în 
CF 304468 Petris nr. top. 188 Roșia Nouă, 
CF 304469 Petris nr. top. 189 Roșia Nouă, 
CF 304470 Petris nr. top. 190 Roșia Nouă, 
proprietari tabulari: Anghel Persida mări-
tată cu Olariu Ioan, Jacob Santioana 
văduva lui Anghel Ioan. Cei interesați pot 
face opoziție, în caz contrar, în 30 de zile 
se va trece la judecarea cererii.

l Somatie emisa de Judecatoria Sanni-
colau Mare in dosarul nr. 3785/295.2020. 
Prin care se aduce la cunostinta tuturor 
celor interesati ca petentul Carabenciov 
Dan Petre, cu domiciliu in Mosnita Noua, 
str. Primariei, nr. 13, ap. 2, jud. Timis, cu 
domiciliul procesual ales la cab. Av. 
Doandes Malvica, cu sediul in Sannicolau 
Mare, str. Gh. Lazar, nr. 13, bl. L5, sc. B, 
parter, jud. Timis, a formulat actiune civila 
necontencioasa – de uzurpaciune, prin care 
a solicitat instantei: 1. Sa constate joncti-
unea posesiei, exercitata de petent asupra 
imobilului reprezentand casa cu nr. 84 si 
teren intravilan in suprafata de 2877 mp., 
situat pe teritoriul administrativ al comunei 
Dudestii Vechi, jud. Timis, inscris in CF nr. 
409491 Dudestii Vechi, nr. Top. 195-197, cu 
posesie exercitata de parintii petentului, 
numitii Carabenciov Petru si Carabenciov 
Lenuta; 2. Sa constate ca a dobanditdreptul 
de proprietate asupra imobilului reprezen-
tand casa cu nr. 84 si teren intravilan in 
suprafata de 2877 mp situat pe teritoriul 
administrativ al comunei Dudestii Vechi, 
jud. Timis, inscris in CF nr. 40991 Dudestii 
Vechi nr. Top. 195-197, prin uzurpaciune, cu 
titlu de bun propriu. 3. Drept urmare sa 
dispuna inscrierea dreptului de proprieta-
tein favoarea petentuluiasupra imobilului 
inscris in CF nr. 409491 Dudestii Vechi, nr. 
Top. 195-197, cu titlu de drept dobandit 
prin uzurpaciune, bun propriu. In baza art. 
1051 N.C.P.C. toti cei interesati sunt invitati 
sa faca opozitie, cu precizarea ca, in caz 
contrar, in termen de 30 de zile de la 
emiterea celei din urma publicatii se va 
trece la judecarea cererii. Data azi, 
12.03.2021.

DIVERSE
l SC Inter Properties SRL prin SC South 
Land Invest SRL cu sediul în comuna 
Grădinari, sat Grădinari, str.Gării, 
nr.273B,   t i tu lară  a  pro iec tu lu i 
„Construire stație de sortare-exploatare 
agregate” anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către A.P.M.Giurgiu, de a nu se solicita 
evaluarea impactului asupra mediului şi 
nici evaluarea adecvată pentru proiectul 
„Construire stație de sortare-exploatare 
agregate” propus a fi amplasat în comuna 
Bolintin Deal ,  sat  Bolintin Deal , 
CF30389, jud.Giurgiu. Proiectul deciziei 
de încadrare şi motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate pe site-ul A.P.M.
Giurgiu la următoarea adresă de internet 
www.apmgr.anpm.ro.

l Asociaţia Composesorală “Vişeu de Sus 
- Vișeu de mijloc” având sediul în locali-
tatea Vişeu de Sus, titular al planului  
Amenajament silvic UP I Vișeu și UP II 
Novăț pe raza UAT Vişeu de Sus şi UAT 
Borşa, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obţinere a avizului 
de mediu pentru planul menţionat şi 
declanşarea etapei de încadrare.Prima 
versiune a planului poate fi consultată la 
sediul APM Maramureș, strada Iza nr. 1a, 
localitatea Baia Mare, judeţul Mara-
mureș, de luni până joi între orele 08:00 - 
16:30, vineri între orele 08:00 - 14:00. 
Observaţii/ comentarii și sugestii se 
primesc în scris la sediul APM Mara-
mureș, în termen de 15 zile de la data 
publicării prezentului anunţ.

l Parohia Ortodoxă Călățele având 
sediul în localitatea Călățele, în calitate 
de titular, anunță publicul interesat 
asupra declanşării etapei de încadrare în 
vederea obținerii avizului de mediu 
conform HG 1076/ 2004 pentru “Amena-
jamentul silvic U.P. I Parohia Ortodoxă 
Călățele”, jud. Cluj. Prima versiune a 
planului poate fi consultată la sediul titu-
larului și la sediul APM Cluj. Publicul 
interesat poate transmite, în scris, comen-
tarii și sugestii în termen de 15 zile de la 
data publicării prezentului anunţ, la APM 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 99, 
bl. 9B, cod 400609, fax: 0264 412 914, 
e-mail: office@apmcj.anpm.ro în zilele de 
luni - joi, între orele 9:00 - 14:00 și vineri 
între orele 9:00 - 12:00.

l S.C. LIDL Discount S.R.L. cu sediul 
social în comuna Ariceștii Rahtivani, DN 
72, Crângul lui Bot, KM 73+810, sat 
Nedelea, județul Prahova, anunţă public 
solicitarea de obținere a autorizaţiei de 
mediu pentru obiectivul „Supermarket 
LIDL” amplasat în municipiul Iași, 
Șoseaua Moara de Foc, nr. 2, județul Iași. 
Eventualele propuneri şi sugestii din 
partea publicului privind activitatea 
menţionată vor fi transmise în scris şi sub 
semnătură la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Iaşi, municipiul Iaşi, 
Calea Chișinăului, nr. 43, tel: 0232215497, 

E-mail: office@apmis.anpm.ro în zilele de 
luni–joi, între orele 8:00-16:30, vineri 
8:00-14:00.

l Negulici Edmond Gheorghe având 
sediul în Str. Parcu Minea, nr. 15, Câmpu-
lung, judeţul Argeș, în calitate de titular, 
anunță publicul interesat asupra declan-
şării etapei de încadrare în vederea obți-
nerii avizului de mediu conform HG 
1076/ 2004 pentru “Amenajamentele 
silvice U.P. I Negulici şi UP II Negulici”, 
jud. Argeș. Prima versiune a planului 
poate fi consultată la sediul titularului şi 
la sediul APM Argeş. Publicul interesat 
poate transmite, în scris, comentarii şi 
sugestii în termen de 15 zile de la data 
publicării prezentului anunţ, la APM 
Argeș, str. Egalității nr. 50A, fax: 0248 213 
200, e-mail: office@apmag.anpm.ro în 
zilele de luni - joi, între orele  9:00 - 14:00 
și vineri între orele 9:00 - 12:00.

l S.C. Enklean ENK SRL cu sediul în 
localitatea Fantanele, nr. 374A, jud. Arad, 
tel/fax. 0747 111 377, dorește să obţină 
autorizaţie de mediu pentru punctul de 
lucru din Arad, str. Dumbrava Rosie, nr. 
2-4, Hala 6, jud. Arad unde se desfășoară 
activitatea de colectare, sortare, valorifi-
care deşeuri reciclabile. Măsurile de 
protecţie a factorilor de mediu: Apă: -; 
Aer: -; Sol: Platforme betonate. Gestiunea 
deşeurilor: containere, saci big-bag. 
Observaţiile publicului formulate în scris/ 
informaţiile privind potenţialul impact 
asupra mediului se depun/ pot fi consul-
tate la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Arad, Splaiul Mureşului, FN, 
tel. 0257280996, 0257280331, în timp de 
zece zile lucrătoare după data publicării 
prezentului anunţ.

l Informare. În conformitate cu prevede-
rile OUG nr. 78/2017 de modificare și 
completare a Legii apelor nr. 107/1996 și a 
Legii 310/2004, SEG Secom S.R.L., cu 
sediul în Mun. Constanța, stațiunea 
Mamaia-  Complex Perla ,  județul 
Constanța, CUI RO 98779316, înregis-
trată la ORC Constanța sub nr. J13/235/ 
2018, telefon: 0724585977, e-mail: office.
s e g g @ g m a i l . c o m  ş i  s o c i e t a t e a 
SUNQUEST S.R.L., cu sediul în stați-
unea Venus, Hotel Sunquest, județul 
C o n s t a n ț a ,  C U I  R O  2 8 2 3 5 5 4 , 
J13/1882/1992, intenţionăm să solicităm 
de la Administraţia Bazinală de Apă 
Dobrogea - Litoral avizul de Gospodărire 
a Apelor pentru proiectul: Punct de lucru: 
“Amenajare Parcare Inierbată - Fără 
realizare săpături, aferentă Imobilului din 
Bulevardul Mamaia nr. 341B” destinație 
precizată în Act Adițional la c.v.c. auten-
tificat sub nr. 1648/ 15.11.2014” amplasat 
în Municipiul Constanța, Stațiunea 
Mamaia, Zona Restaurant Harlequin 
Romance, Lot 2, Județul Constanța. 
Această investiție este nouă. Persoanele 
care doresc să obțină informații supli-
mentare cu privire la solicitarea avizului 
de gospodărire a apelor, pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa sus mențio-

nată. Persoanele care doresc să transmită 
observații, sugestii şi recomandări se pot 
adresa solicitantului: SEG Secom S.R.L. 
şi Sunquest S.R.L., cu sediul social în 
Munic ipiul  Constanța ,  Staț iunea 
Mamaia-  Complex Perla ,  județul 
Constanța, CUI RO 98779316, înregis-
t rată  la  ORC Constanța  sub  nr. 
J13/235/2018, telefon: 0724585977, 
e-mail: office.segg@gmail.com, după data 
de 12.03.2021.

l Anunţ public. SC Lidl Romania SCS, 
anunță publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare fără evalu-
area impactului asupra mediului, de către 
A.P.M. Galați, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul: “Construire centru 
comercial, amenajare parcare, amplasare 
mijloace publicitare, amenajare accese 
auto și pietonale, realizare împrejmuire, 
organizare de şantier, branşamente şi 
racorduri la utilități şi desființare 
contracții existente pe teren”, propus a fi 
amplasat în Municipiul Tecuci, Strada 1 
Decembrie 1918, nr.109, județul Galați. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele 
care o fundamentează pot fi consultate pe 
pagina de internet http://apmgl.anpm.ro 
la Secțiunea: Reglementări -Acordul de 
mediu -Drafturi acte de reglementare 
-Proiect decizie de încadrare 2021. 
Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/observații la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunțului pe pagina de internet 
a APM Galați, pe e-mail office@apmgl.
anpm.ro sau fax 0236.471.009.

l Star Ecopack SRL, cu sediul în Bucu-
rești, str.C-tin Brâncuși, Nr.9, Bl.D15, 
Sc.2, Et.4, Ap.60, Sector 3, titular al acti-
vității „Fabricarea hârtiei şi a cartonului 
ondular și ambalajelor din hârtie și 
carton”, ce se desfăşoară în Bucureşti, Str.
Fălticeni, Nr.81, sector 2, anunță pubilcul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
obținere a autorizației de mediu. Informa-
țiile/observațiile privind potențialul 
impact asupra mediului al activității 
desfășurate, pot fi consultate/depuse 
zilnic timp de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului, la sediul APM Bucu-
rești, Al. Lacul Morii, Nr.1, Sector 6, sau 
la sediul firmei, de luni până joi, între 
orele 09:00-14:00 si vineri, intre orele 
09:00-12:00.

l Unitatea administrativ- teritorială 
Domnești din județul Ilfov anunță publi-
carea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru U.A.T. Domnești, sectoarele 
cadastrale 7, 43, 44, 45 și 46 începând cu 
data de 22.03.2021, pe o perioadă de 60 de 
zile,  la sediul Primăriei  Comunei 
Domnești din Șoseaua Alexandru Ioan 
Cuza, nr.25-27, Jud. Ilfov, conform: 
„Legii cadastrului şi publicității imobi-
liare nr.7/1996 republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare”. Cererile de 
rectificare sau contestaţiile documentelor 
tehnice vor putea fi depuse de către 
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proprietarii, posesorii sau alţi deţinători 
la Comisia de soluţionare a cererilor de 
rectificare/ contestaţii care îşi va desfă-
şura activitatea la sediul Primăriei 
Domneşti din Şoseaua Alexandru Ioan 
Cuza, nr.25-27, Sat Domneşti, Jud. Ilfov, 
de luni până joi între orele 10:00–15:00, 
iar vineri între orele 10:00–13:00 şi pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară. Potrivit prevede-
rilor Specificaţiilor tehnice punctul 1.1 
„În etapa de publicare a rezultatelor este 
important ca deţinătorii imobilelor să 
consulte şi să analizeze documentele 
publicate şi să se pronunţe asupra corecti-
tudinii informaţiilor prezentate” conform 
O r d i n u l u i  D i r e c t o r u l u i  G e n e r a l 
A.N.C.P.I. nr.1427/2017 publicat în moni-
torul oficial, Partea I nr.921 din 23 noiem-
brie 2017.

l Anunț public privind depunerea solici-
tării de emitere a acordului de mediu 
Promenada Mall Bucuresti SRL. Prome-
nada Mall Bucuresti SRL, având sediul în 
Calea Floreasca, nr.169A, Sector 1, Bucu-
reşti, titular al planului „Extindere 
complex multifuncțional Promenada cu o 
construcție 7S+P+11+Et multifuncțio-
nală, împrejmuire, amenajări exterioare, 
branşamente şi racorduri, accese pieto-
nale şi auto, circulații pietonale şi carosa-
bile”, anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere a avizului 
de mediu pentru planul menționat şi 
declanşarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului poate fi consultata la 
sediul ACPM*, cu sediul în str.Aleea 
Lacul Morii, nr.1, localitatea Bucureşti, 
Jud.Bucureşti, de luni până vineri, între 
orele 09.00-13.00. Observații/comentarii şi 
sugestii se primesc in scris la sediul 
ACPM*, în termen de 15 zile lucrătoare 
de la data publicării anunțului.*ACPM- 
autoritatea competentă pentru protecția 
mediului.

ADUNARI GENERALE
l În conformitate cu prevederile Legii 
31/1990, republicată cu modificările ulte-
rioare, Administratorul unic al Societății 
Comerciale pentru Mărfuri Alimentare 
COMAL SA Târgu Jiu, Calea Severinului, 
nr.1, Hotel YMY, biroul nr.1, jud.Gorj, 
înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr.J18/63/1991, având 
codul de înregistrare fiscală RO2159658, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor pentru data de 19.04.2021, 
ora 11.00, la Sala de conferințe a Hote-
lului YMY din Târgu Jiu, Calea Severi-
nului, nr. 1, jud.Gorj. Ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a Acționa-
rilor este următoarea: 1.Prezentarea 
Raportului administratorului pentru anul 
2020 şi a Raportului de audit; 2.Discu-
tarea şi aprobarea situaţiilor financiare 
anuale, a contului de profit şi pierdere, şi 
a modului de distribuire a profitului net 
pentru anul 2020; 3.Stabilirea bugetului 
de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul 
financiar 2021; 4. Revocarea şi realegerea 
administratorului unic şi să fixeze durata 
numirii acestuia; 5.Fixarea remuneraţiei 

cuvenite pentru administratorul unic al 
societății; 6.Actualizarea actului consti-
tutiv ca urmare a celor hotărâte la 
punctul 4; 7.Diverse. Accesul acţionarilor 
la adunarile generale ale acţionarilor este 
permis prin simpla probă a identităţii 
acestora făcută cu actul de identitate sau 
în cazul acţionarilor persoane fizice repre-
zentate, cu împuternicire dată persoanei 
fizice care le reprezintă. Procurile vor fi 
depuse în original, cu 48 de ore înainte de 
adunare la sediul societăţii. Dacă la prima 
convocare nu se întruneşte cvorumul 
necesar del iberări lor,  următoarea 
Adunare Generala a Actionarilor va avea 
loc în data de 20.04.2021, ora 11:00, la 
aceeaşi adresă.

LICITATII
l SC Lanțul Carpatin Impex SRL, în 
faliment, vinde următoarele utilaje 
tehnologice: celula de fierbere 
afumare electrică- 71.261Lei; 5 
vitrine frigorifice a câte 1.755Lei 
fiecare; frigider cu uşa din sticlă- 
714Lei; o maşină de umplut cârnați- 
1.631Lei, un aparat de spălat- 358Lei; 
un raft frigorific- 702Lei. La aceste 
prețuri se adaugă TVA. Relații la 
telefon: 0722.239.790. 

l U.A.T. comuna Bordei Verde cu sediul 
în loc. Bordei Verde, str. Principală, nr.33, 
comuna Bordei Verde, judeţul Brăila în 
data de 05.04.2021, ora 10:00 organizează 
licitaţie publică deschisă cu strigare în 
vederea vânzării autoturismului marca 
Dacia 1310. Ofertele se depun pana la 
data de 30.03.2021. În caz de neadjude-
care datele de desfăşurarea a următoa-
re lor  l ic i taţ i i  sunt  12 .04 .2021 ş i 
19.04.2021. Licitaţia se va desfăşura la 
sediul U.A.T. comuna Bordei Verde iar 
preţul de pornire a licitaţiei va fi de 1.145 
lei. Taxa de participare este de 200 lei iar 
garanţia de participare 170 lei. Instituţiile 
publice interesate în vederea transmiterii 
fără plată, pot depune o adresă în acest 
sens ,  până cel  târz iu la  data de 
05.04.2021, ora 10:00. Pentru relaţii supli-
menatre sunaţi la nr. de tel.: 0239696088.

l Primăria şi Consiliul Local al comunei 
Recea, judeţul Maramureş, organizează la 
sediul primăriei din localitatea Recea, str.
Primăriei, nr.2, în data de 05.04.2021, ora 
12:00, licitaţie publică cu strigare pentru 
închirierea spaţiului de la subsolul 
Centrului Comunitar din localitatea 
Săsar, în suprafaţă de 75mp. Spaţiul care 
formează obiectul închirierii este liber de 
orice sarcini şi se af lă în clădirea 
Centrului Comunitar din Comuna Recea 
localitatea Săsar, str.Eroilor, nr.107, 
judeţul Maramureş. Caietul de sarcini, 
condiţiile de participare şi informaţii 
suplimentare se pot obţine de la Primăria 
Comunei Recea, telefon 0262/287.202 sau 
e-mail office@primaria-recea.ro.

l Comuna Ostroveni, cu sediul în com.
Ostroveni, jud.Dolj, CUI:4554254, 
tel.0251.337.366; fax: 0251.337.866, comu-
naostroveni@yahoo.com, persoană de 

contact: Preduş Silviu, anunță Închiriere. 1 
Suprafața 45mp (Cabinet medical 16mp, 
anexă grup sanitar 20mp şi 9mp căi de 
acces, situat în incinta Dispensar uman 
Lişteava ce aparține domeniului public, 
amplasat în comuna Ostroveni, sat 
Lişteava, pentru închiriere. Documentația 
de închiriere/caietul de sarcini se poate 
obține de la sediul Primăriei Ostroveni, 
strada Libertății, nr.253, în baza unei solici-
tări scrise Compartiment Achizitii Publice, 
telefon: 0251.337.366. Ofertele pot fi depuse 
la sediul Primăriei Ostroveni, județul Dolj, 
până la ora 10.00, în plic închis. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 31.03.2021, 
ora 10.00. Data limită de depunere a ofer-
telor: 12.04.2021, ora 10.00. Ofertele se vor 
depune la registratura sediul Primăriei 
Ostroveni. Ofertele se depun într-un singur 
exemplar. Licitația (deschiderea ofertelor) 
se va desfăşura la sediul Primăriei Ostro-
veni: 13.04.2021, ora 13.00, sala mare de 
şedințe din cadrul Primăriei Ostroveni. 
Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu 
atribuirea, încheierea, executarea, modifi-
carea şi incetarea contractului de închiriere, 
precum şi a celor privind acordarea de 
despăgubiri se realizează potrivit prevede-
rilor legii nr.554/2004 privind contenciosul 
administrativ, cu modificările ulterioare. 
Acțiunea în justiție se introduce la secția de 
contencios administrativ a Tribunalului 
Dolj. Împotriva hotărârii Tribunalului se 
poate declara recurs la secția de Contencios 
Administrativ a Curții de Apel, conform 
prevederilor legale.

l Private Liquidation Group IPURL, în 
calitate de lichidator judiciar al societății 
SOMPTUOS SERV SRL societate în fali-
ment, in bankruptcy, en faillite - procedură 
ce face obiectul dosarului nr. 552/1285/2018, 
aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, 
având sediul în  Cluj Napoca, str. Gheorghe 
Dima, nr. 11, ap. 33, jud. Cluj, CUI 
22844370, număr de înregistrare în Regis-
trul Comerțului J12/5159/2007, în temeiul 
art.154 şi următoarele din Legea 85/2014 şi 
cu respectarea regulamentului de vânzare 
aprobat de adunarea creditorilor din data de 
26.07.2019 şi modificat prin hotărârea 
adunării creditorilor din data de 11.02.2021, 
prin prezenta anunțăm vânzarea la licitație 
publică a bunului mobil: autoturism Renault 
Megane Scenic RX4, nr. de identificare 
VF1JAB30E25495501, număr de înmatricu-
lare CJ 07 SOM. Vânzarea autoturismului 
urmează a se face prin licitație publică la 
data de 25.03.2021 începând cu ora 12:00 la 
sediul lichidatorului judiciar din Oradea, str. 
Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor,  iar 
prețul de pornire al licitației este de 3.450,00 
lei. În situație de nereuşită licitația se reia la 
data de 01.04.2021 şi 08.04.2021, 15.04.2021, 
22.04.2021 la aceeaşi adresă, aceeaşi oră şi 
acelaşi preț de strigare. Persoanele care 
doresc să participe la procedura de lichidare 
vor depune oferte de cumpărare la sediul 
lichidatorului judiciar din Oradea, str. 
Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor sau la 
adresa de e-mail office@plginsolv.ro, în 
atenția lichidatorului judiciar cu cel puțin 24 
de ore înainte de ora de începere a licitației 
publică. Nerespectarea termenului atrage 
decăderea din dreptul de a mai participa la 
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licitația publică.  Titularii ofertelor de 
cumpărare au obligația să depună cu cel 
puțin 24 de ore înainte de ora de începere a 
licitației publică o garanție de 10% din 
prețul de pornire al licitației în contul unic 
de insolvență al societății debitoare SOMP-
TUOS SERV SRL deschis la Libra Internet 
B a n k  c o n t  I B A N  R O 2 7 B R E L 
0002002072700100. Nerespectarea terme-
nului atrage decăderea din dreptul de a mai 
participa la licitația publică. Vânzarea la 
licitație se va face în mod public de către 
lichidatorul judiciar care va oferi bunurile 
spre vânzare prin 3 strigări succesive.  
Bunurile se adjudecă celui care, după 3 stri-
gări succesive, făcute la intervale de timp 
care să permită opțiuni și supralicitări, oferă 
prețul cel mai mare, iar atunci când există 
un singur concurent, acesta a oferit prețul 
de începere a licitației.  Informații suplimen-
tare se pot obține de la lichidator: 
Tel:0359/463661 Fax:0359/463662 E-mail: 
office@plginsolv.ro.

l CII Briac Ion CI, cu sediul în Caran-
sebeș, str.Mihai Viteazu, nr.8, et.1, ap.1, jud.
Caraș-Severin, lichidator judiciar al debito-
rului SC Agromec Zagujeni SA, având 
CUI :1044285  ș i  nr.  înreg .  ORC 
J11/208/1991, cu sediul în comuna 
Constantin Daicoviciu, sat Zagujeni, nr.13, 
jud.Caraș-Severin, în faliment, în dos. 
nr.168/115/2014, înregistrat pe rolul Tribu-
nalului Caraș-Severin, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.85/2006, vinde prin 
licitație publică, cu supralicitare, bunul  
imobil înscris în CF nr.35057 Constantin 
Daicoviciu, nr. cad. 35057 localitatea Zagu-
jeni, jud.Caraș-Severin, teren în intravilan 
în suprafață de 27.500mp, cu construcții 
anexe (11 buc), în care este încorporată și 
construcția cu nr. cad. 35057-C1, având 
denumirea Conacul „Juhasz”, care a fost 
declarată monument istoric, înscrisă în LMI 
2015- jud.Caraș-Severin, la nr. crt. 805, 
având cod LMI CS-II-m-B-11228, în supra-
față construită de 836mp, atestată în anul 
1896, proprietatea debitorului societate, în 
faliment. Prețul de pornire a licitației 
publice, cu supralicitare, pentru vânzarea 
bunului imobil este de 2.780.250Lei, în echi-
valent de 583.275Euro, fără TVA. Imobilul 
se vinde liber de orice sarcini. Termenul de  
depunere la sediul lichidatorului judiciar a 
scrisorii de intenție de participare la licitația 
publică de vânzare, împreună cu documen-
tele doveditoare prevăzute în Regulamentul 
de vânzare nr.265/09.10.2019, este până la 
data de 20.04.2021, ora 14.00.  Licitația se 
va desfășura la sediul lichidatorului judiciar 
în data de 21.04.2021, începând cu ora 
11.00. Componența, descrierea bunurilor și 
documentația de înscriere la licitația 
publică sunt cuprinse în caietul de sarcini, 
care se poate procura de la sediul  lichidato-
rului judiciar, în perioada 24.03.2021-
19.04.2021. Caietul de sarcini se va elibera 
în termen de 24 de ore de la depunerea 
cererii de eliberare și a dovezii de achitare a 
contravalorii acestuia, în sumă de 1.500Lei, 
în contul debitorului societate deschis la  
banca Raiffeisen Bank SA, Agenția Caran-
sebeș: RO11 RZBR 0000 0600 1780 1053. 

Informații suplimentare se pot obține la 
sediul  l ichidatorului  judic iar,  la 
tel.0255.511.433/0744.669.068 sau e-mail: 
ion.briac@gmail.com

l Debitorul SC Barocco Fleish SRL socie-
tate in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse si Asociatii S.P.R.L., scoate la 
vanzare: Mijloace fixe de carmangerie. 
Pretul de pornire al licitatiei este diminuat 
cu 70% fata de valoarea stabilita in 
Raportul de Evaluare pentru fiecare bun in 
parte exclusiv TVA. Participantii la licitatie 
vor trebui sa achizitioneze pana la data si 
ora licitatiei Caietul de Sarcini.  Pretul 
Caietului de sarcini reprezinta 1% din 
valoarea bunurilor pentru care se liciteaza si 
va fi achitat in numerar pe seama lichidato-
rului judiciar. Participarea la licitatie este 
conditionata de consemnarea in contul nr. 
RO68PIRB 4207709668001000 deschis la 
Piraeus Bank -Suc. Iuliu Maniu, cel tarziu 
pana la data si ora sedintei de licitatie, a 
garantiei de 10% din pretul de pornire al 
licitatiei pentru fiecare bun pentru care se 
liciteaza. Pretul Caietului de sarcini poate fi 
achitat in contul lichidatorului judiciar nr. 
RO 43 INGB 5514 9999 0051 3726 deschis 
la ING Bank - Sucursala Dorobanti sau in 
numerar la sediul acestuia din Bucuresti str. 
Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1. Listele cu 
bunurile scoase la licitatie poate fi obtinuta 
de la lichidatorul judiciar. Prima sedinta de 
licitatie va avea loc in data de 26.03.2021 
ora 14:00. Daca bunurile nu se adjudeca la 
aceasta data, urmatoarele sedinte de lici-
tatie vor avea loc in data de: 02.04.2021, 
09.04.2020, 16.04.2021, 23.04.2021, 
07.05.2021, 14.05.2021, 21.05.2021, 
28.05.2020 si 04.06.2021 ora 14:00, pretul de 
pornire ramanand acelasi. Toate sedintele 
de licitatii se vor desfasura la sediul lichida-
torului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti 
nr. 71, et. 5, cam. 502-505, sector 1, Bucu-
resti. Pentru relatii suplimentare sunati la 
tel.: 021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.
com.

l Debitorul SC Aqua Trans Edilitar SRL 
societate in faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate 
la vanzare: 1.Bunuri mobile (tuburi de 
presiune din beton precomprimat de tip 
PREMO)  in valoare de 48.508,9 lei 
exclusiv TVA; 2.Bunurile se vand indivi-
dual. Pretul Caietului de Sarcini pentru 
bunurile aflate in patrimoniul debitoarei 
SC Aqua Trans Edilitar SRL este de 
500,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul de 
pornire al licitatilor pentru bunurile 
mobile apartinand SC Aqua Trans 
Edilitar SRL este de 55% din valoarea 
stabilita prin raportul de evaluare 
exclusiv TVA. Participarea la licitatie este 
conditionata de: -consemnarea in contul 
de lichidare nr. RO64 UGBI 0000 7920 
0298 9RON deschis la Credit Agricole 
Bank Romania pana la orele 14 am din 
preziua stabilita licitaţiei, a garantiei de 
10% din pretul de pornire a licitatiei; 
-achizitionarea pana la aceeasi data a 
Caietului de sarcini pentru bunurile 
mobile din patrimoniul debitoarei, de la 

sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
bunurile mobile af late in patrimoniul 
debitoarei prima sedinta de licitatie a fost 
fixata in data de 25.03.2021, ora 13:00, iar 
daca bunurile nu se adjudeca la aceasta 
data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi 
in data de 01.04.2021, 08.04.2021, 
15.04.2021, 22.04.2021, ora 13:00. Toate 
sedintele de licitatii se vor desfasura la 
sediul social al lichidatorului judiciar din 
str. Buzesti. nr.71, et.5, cam 502-505, sect. 
1, Bucuresti. Pentru relatii suplimentare 
sunati la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Anuntul poate fi 
vizualizat si pe site www.dinu-urse.ro

l Private Liquidation Group IPURL, cu 
sediul profesional Oradea, str. Avram 
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, CIF 
26176834, atribut fiscal RO, număr de 
înscriere în tabloul practicienilor în insol-
vență RFO-II-0412, în calitate de lichi-
dator judiciar al societății Agro Cold 
Technik  SRL societate în faliment, in 
bankruptcy, en faillite - procedură ce face 
obiectul dosarului nr. 1318/111/2018, aflat 
pe rolul Tribunalului Bihor având în 
sediul în loc. Oradea, calea Aradului, nr.4, 
bl.3, sc.b, et.5, ap.38, jud. Bihor , CUI 
35075952, număr de înregistrare în Regis-
trul Comerţului J5/1579/2015, scoate la 
vânzare prin licitație publică bunurile 
mobile Filtru apă ANESPA, model ANSP 
– 01, serie PX220911D, 1(buc) la prețul de 
2,400 lei și Motor 1300 / 1550 RPMP, 
2(buc) la prețul de 140,00 lei. Licitația va 
avea loc în data de 26.03.2021 ora 12:00 la 
sediul lichidatorului din Oradea, str. 
Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor. 
Participanții la licitație trebuie să consem-
neze, cel mai târziu până la începerea 
licitației, cel puțin 10% din prețul de înce-
pere a licitației pentru bunurile pentru 
care licitează în contul unic de insolvență 
al debitoarei deschis la Libra Internet 
B a n k ,  c o d  I B A N  R O 6 0 B R E L 
0002002421240100. Vânzarea la licitație 
se va face în mod public de către lichida-
torul judiciar care va oferi bunurile spre 
vânzare prin 3 strigări succesive.  Bunu-
rile se adjudecă celui care, după 3 strigări 
succesive, făcute la intervale de timp care 
să permită opțiuni și supralicitări, oferă 
prețul cel mai mare, iar atunci când există 
un singur concurent, acesta a oferit prețul 
de începere a licitației. Dacă nu se obține 
prețul de începere a licitației, la același 
termen bunurile vor fi din nou scoase la 
vânzare, caz în care licitația va începe de 
la prețul de 75% din cel prevăzut în 
anunț, iar bunul va fi vândut celui care va 
oferi prețul cel mai mare. Informații 
suplimentare se pot obține de la lichi-
dator: Tel:0359/463661 Fax:0359/463662 
E-mail: office@plginsolv.ro.

l 1.Informații 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: U.A.T. I.L.Caragiale, 
comuna I.L.Caragiale, sat Ghirdoveni, Str.
Principală, nr.1208, județul Dâmbovița, 

telefon 0245/660.332, fax 0245/660.432, 
e-mail: primariacaragiale@gmail.com, cod 
fiscal 4402604. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: spațiu 
în suprafață de 63mp, situat în imobilul 
„ C l ă d i r e  M e l a n ă ”  d i n  c o m u n a 
I.L.Caragiale, DJ 710A, nr.682, sat I.L.Ca-
ragiale, județul Dâmbovița, încheiere C.F. 
nr.248/13.01.2014, în conformitate cu 
H.C.L.  nr.16/15.03.2021 și  O.U.G. 
nr.57/03.07.2019, aparținând domeniului 
public al Comunei I.L. Caragiale. 3.Infor-
mații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentației de atribuire: prin 
solicitare scrisă de la sediul Primăriei. 
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: 
Persoanele interesate se adresează Compar-
timentului Achiziții Publice și Valorificare 
Patrimoniu din cadrul Primăriei Comunei 
I.L.Caragiale, sat Ghirdoveni, Str.Princi-
pală, nr. 1208, județul Dâmbovița. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ: solicitantul va 
achiziționa documentația de atribuire 
contra sumei de 20Lei, achitată la Casieria 
Primăriei Comunei I.L.Caragiale, în baza 
unei dispoziții de încasare. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 01.04.2021, 
ora 10:00. 4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
09.04.2021, ora 16.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la 
sediul Primăriei Comunei I.L.Caragiale, sat 
Ghirdoveni, Str.Principală, nr.1208, județul 
Dâmbovița, Registratură. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Fiecare participant poate depune 
doar o singură ofertă într-un singur exem-
plar și semnat de către ofertant. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședința publică 
de deschidere a ofertelor: 12.04.2021, ora 
10:00, sediul Primăriei Comunei I.L.Cara-
giale, sat Ghirdoveni, Str. Principală, 
nr.1208, județul Dâmbovița. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Dâmbovița, 
Contencios Administrativ și Fiscal, Târgo-
viște, Str.Calea București, nr.3, judeţul 
Dâmboviţa, telefon 0245/612.344, fax 
0245/216.622, e-mail: tr-dambovita-arh@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 18.03.2021.

PIERDERI
l GRAFFITI CAFFE SRL, J12/ 426/2009, 
CUI: 25190172, declar pierdute și nule 
certificatul de înregistrare și certificatele 
constatatoare.
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