
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l SC EL-SA Starfresh SRL, cu sediul în Bucureşti, 
Şoseaua Pantelimon nr.330, camera 1, bloc 31, sc.B, 
etaj 9, ap.165, sector 2, angajează ciontolitor tran-
şator carne pentru punctul de lucru din Bucureşti, 
sector 2, Aleea Dobrina nr.1-2, Incinta Complexului 
Agroalimentar Piaţa Delfinului poziţia 4 Bis. Relaţii 
la telefon 0722227793.

l SC SANAA Cake Shop SRL, cu sediul în Bucu-
reşti, sector 2, Şoseaua Colentina nr.325, camera 1, 
angajează 2 lucrători comerciali. Relaţii la telefon 
0722227793.

l Angajăm menajeră pentru apartament  cu 2 
camere de lux, situat în Bucureşti, zona Piața Unirii. 
-Persoană serioasă, harnică, energică, de încredere; 
-Punctuală; -Atentă la detalii. Descrierea jobului: 
-servicii de curățenie, servire; -pachet salarial 
atractiv; -CV cu poză. Date contact: email: rodica-
dorcea78@gmail.com, nr telefon 0736.657.310.

l SC Toros Bakery SRL angajează muncitor necali-
ficat la ambalarea produselor solide şi semisolide 
(studii generale) cod COR 932904. Rugăm persoa-
nele interesate să ia legătura cu societatea pe adresa 
de email: hmd71kln@gmail.com.

l Apside Project Management&Consultancy S.R.L. 
angajează muncitor necalificat la asamblarea, 
montarea pieselor cod COR 932906 (Studii generale) 
-15 posturi, rog CV la adresa de e-mail: personal@
supratherm.com.

l Erată: La anunțul publicat în ziarul „Jurnalul” de 
către U.A.T.Comuna Ciocăneşti, str.Cantacuzino, 
nr.79, județul Dâmbovița, în ziarul din data de 
14.04.2021, la rubrica Oferte serviciu, din „Proba 
practică în data de 10.05.2021, ora 13.00 şi proba 
interviu în data de 12.05.2021, ora 14.00” se modifică 
în „Proba practică în data de 12.05.2021, ora 13.00 şi 
proba interviu în data de 14.05.2021, ora 14.00”. 
Restul anunțului rămâne neschimbat.

l Consiliul Local al Municipiului Giurgiu anunță 
începerea procesului de recrutare şi selecție pentru 
postul de membru în componența Consiliului de 
administrație al societății Administrația Zonei Libere 
Giurgiu SA, în conformitate cu Ordonanța de 
Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă 
a întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin 
Legea nr.111/2016. Toate informațiile se găsesc pe 
site-ul www.primăriagiurgiu.ro -Informații de interes 
public -Anunțuri -Anunțuri urgente. Persoană de 
contact: Ionescu Eugenia, tel.0246.213.587 /int.138.

l Comuna Todireşti, cu sediul în comuna Todireşti, 
Str.Principală, nr.176, judeţul Suceava, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante, de execuție de: 2 (două) posturi de Muncitor 
ş i  1  ( u n u )  p o s t  d e  Ş o f e r,  c o n f o r m 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 18.05.2021, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 21.05.2021, ora 12.00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: Pentru posturile 
de Muncitor: -studii: Generale (10 clase); -vechime: 5 
(cinci) ani. Pentru postul de Şofer: -studii generale 
(10 clase); -vechime 5 ani; -posesor permis de condu-

cere categoria B şi C; -cazier auto de la Serviciul 
Poliției Rutiere Suceava. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Todireşti, județul Suceava. 
Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Comunei 
Todireşti, persoană de contact: Tomascu George, 
telefon 0230/539.535, fax 0230/539.543.

l Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați 
cu sediul în municipiul Galați, strada Fraternității nr. 
1, bloc Şoim organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post vacant contractual, aprobat prin 
H.G. 286/2011, cu modificările şi completările ulteri-
oare, din cadrul Centrului de Urgență pentru 
Persoane fără Adăpost: Denumirea postului - şofer, 
pe perioadă nedeterminată; Condiții specifice de 
participare la concurs: studii liceale, absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; posesor permis de conducere 
categoria B; vechime în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării postului - nu se solicită. Data, ora şi 
locul de desfăşurare a concursului: -proba scrisă în 
data de 14.05.2021, ora 11:00, la sediul instituției; 
-proba interviu în data de 18.05.2021. ora 11:00, la 
sediul instituției; Data limită până la care candidații  
vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 
10 zile lucrătoare de la data afişării anunțului, 
respectiv 06.05.2021 ora 16:30. Date de contact: 
Butnaru Sorin,telefon 0236/307.786,e-mail personal_
das@primariagalati.ro

l Comuna Sasca Montană cu sediul în sat Sasca 
Montană, str.1 Decembrie 1918, nr.375, judeţul 
Caraş-Severin, organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, de: muncitor necali-
ficat la Serviciul de Alimentare cu Apă al comunei 
Sasca Montană, conform H.G. nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în 
data de 14.05.2021, ora 11:00; -Proba interviu în data 
de 18.05.2021, ora 11:00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii (obligatoriu): generale; -apt de 
muncă (adeverință medicală); fără antecedente 
penale (cazier judiciar); vârsta maximă 55 ani (copie 
CI); -fără vechime. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a la sediul Primăriei 
Comunei Sasca Montană. Relaţii suplimentare la 
sediul: Primăriei Comunei Sasca Montană, persoană 
de contact: Marişescu Gheorghe Florin -Secretar 
General U.A.T., telefon 0255/576.565, fax 
0255/576.514.

l Autoritatea Națională de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilități Publice 
-A.N.R.S.C., cu sediul în strada Lucian Blaga, nr.4, 
sector 3, Bucureşti, organizează concurs pentru 
ocuparea unor posturi contractuale, de execuție, 
vacante, pe durată nedeterminată, astfel: 1.
Concursul se desfăşoară: -în data de 18.05.2021, orele 
10:00, proba scrisă; -în data de 24.05.2021, orele 
10:00, interviul. Direcția financiar, contabilitate, 
administrativ. Serviciul buget, financiar, salarizare. 
Şef serviciu, gradul profesional II -1 post. Condiții 
specifice: studii de specialitate: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul economic, vechime în 

specialitatea studiilor: minimum 3 ani. Serviciul 
contabilitate, urmărire şi executare silită a creanțelor. 
Şef serviciu, gradul profesional II -1 post. Condiții 
specifice: studii de specialitate: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul economic, vechime în 
specialitatea studiilor: minimum 3 ani. Serviciul 
administrativ, achiziții publice şi protocol. Şef 
serviciu, gradul profesional II -1 post. Condiții speci-
fice: studii de specialitate: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul juridic, economic, 
tehnic, etc., vechime în specialitatea studiilor: 
minimum 3 ani. 2.Concursul se desfăşoară: -în data 
de 18.05.2021, orele 12:00, proba scrisă; -în data de 
24.05.2021, orele 12:00, interviul. Direcția generală 
reglementări, autorizări. Serviciul licențe. Şef 
serviciu, gradul profesional II -1 post. Condiții speci-
fice: studii de specialitate: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul tehnic sau economic; 
vechime în specialitatea studiilor: minimum 3 ani.
Serviciul reglementări. Şef serviciu, gradul profesi-
onal II -1 post. Condiții specifice: studii de speciali-
tate: studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul tehnic sau economic; vechime în speciali-
tatea studiilor: minimum 3 ani. Biroul contracte. Şef 
birou, gradul profesional II -1 post. Condiții specifice: 
studii de specialitate: studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul tehnic sau economic; 
vechime în specialitatea studiilor: minimum 2 ani. 
3.Concursul se desfăşoară: -în data de 18.05.2021, 
orele 14:00, proba scrisă; -în data de 24.05.2021, orele 
14:00, interviul. Direcția generală monitorizare. 
Agenția teritorială Vest -Şef agenție, gradul profesi-
onal II -1 post. Agenția teritorială Nord-Est -Şef 
agenție, gradul profesional II -1 post. Agenția terito-
rială Sud-Muntenia -Şef agenție, gradul profesional 
II -1 post. Agenția teritorială Sud-Vest Oltenia -Şef 
agenție, gradul profesional II -1 post. Condiții speci-
fice: studii de specialitate: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență 

sau echivalentă în domeniul tehnic, economic, 
juridic, administrație publică etc.; vechime în specia-
litatea studiilor: minimum  3 ani. Concursul se orga-
nizează în data de 18.05.2021 -proba scrisă şi în data 
de 24.05.2021 -interviul, la sediul A.N.R.S.C. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot depune la sediul 
A.N.R.S.C., până la data de 06.05.2021, inclusiv, 
după următorul program: de luni până vineri între 
orele 10:00-13:00. Condițiile de participare, biblio-
grafia şi actele solicitate candidaților pentru dosarul 
de înscriere se afişează la sediul instituției şi pe 
pagina de internet: www.anrsc.ro. Relații suplimen-
tare se pot obține la sediul A.N.R.S.C.şi la numărul 
de telefon: 021/317.97.51 int.132, 133.

l Autoritatea Națională de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilități Publice 
-A.N.R.S.C., cu sediul în strada Lucian Blaga, nr.4, 
sector 3, Bucureşti, organizează concurs pentru 
ocuparea de posturi contractuale, de execuție, 
vacante, pe durată nedeterminată, astfel: 1.
Concursul se desfăşoară: -în data de 20.05.2021, orele 
10:00, proba scrisă; -în data de 26.05.2021, orele 
10:00, interviu. Biroul I.T. -Inginer sistem, gradul 
profesional IA -1 post. Condiții specifice: studii de 
specialitate: studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul tehnic, vechime în specialitatea studiilor: 
minimum 6 ani şi  6 luni. Direcția generală reglemen-
tări. Serviciul licențe. -Expert, gradul profesional IA 

-1 post. Condiții specifice: studii de specialitate: studii 
universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în domeniul 
tehnic sau economic, vechime în specialitatea studi-
ilor: minimum 6 ani şi 6 luni. Serviciul reglementări. 
-Expert, gradul profesional IA -1 post. Condiții 
specifice: studii de specialitate: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul tehnic sau economic, 
vechime în specialitatea studiilor: minimum 6 ani şi 6 
luni. Direcția prețuri, tarife. Serviciul prețuri, tarife. 
Expert, gradul profesional IA -1 post. Condiții speci-
fice: studii de specialitate: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul economic sau tehnic; 
vechime în specialitatea studiilor: minimum 6 ani şi 6 
luni. Serviciul analize economice. Expert, gradul 
profesional IA -1 post. Condiții specifice: studii de 
specialitate: studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul economic sau tehnic; vechime în speciali-
tatea studiilor: minimum 6 ani şi 6 luni. Expert, 
debutant -3 posturi. Condiții specifice: studii de 
specialitate: studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul economic sau tehnic; vechime în speciali-
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tatea studiilor: -. 2.Concursul se desfășoară: -în data 
de 20.05.2021, orele 13:00, proba scrisă; -în data de 
26.05.2021, orele 13:00, interviu. Direcția generală 
monitorizare. Serviciul monitorizare. Expert, gradul 
profesional IA -1 post. Condiții specifice: studii de 
specialitate: studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul tehnic, economic, juridic, administrație 
publică etc.; vechime în specialitatea studiilor: 
minimum 6 ani și  6 luni. Agenția teritorială Vest. 
Expert, gradul profesional II -1 post. Condiții speci-
fice: studii de specialitate: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă în domeniul tehnic, economic, 
juridic, administrație publică etc.; vechime în specia-
litatea studiilor: minimum  6 luni. Direcția generală 
control -Serviciul control. Expert, gradul profesional 
II -2 posturi. Condiții specifice: studii de specialitate: 
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul 
tehnic, economic, administrație publică etc.; vechime 
în specialitatea studiilor: minimum 6 luni. Expert, 
debutant -3 posturi. Condiții specifice: studii de 
specialitate: studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul tehnic, economic, administrație publică 
etc.; vechime în specialitatea studiilor: -. Concursul se 
organizează în data de 20.05.2021 -proba scrisă și în 
data de 26.05.2021 -interviul, la sediul A.N.R.S.C. 
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la 
sediul A.N.R.S.C.până la data de 06.05.2021, 
inclusiv, după următorul program: de luni până 
vineri între orele 10:00-13:00. Condițiile de partici-
pare, bibliografia și actele solicitate candidaților 
pentru dosarul de înscriere se afișează la sediul insti-
tuției și pe pagina de internet: www.anrsc.ro. Relații 
suplimentare se pot obține la sediul A.N.R.S.C.și la 
numărul de telefon: 021/317.97.51 int.132, 133.

PRESTĂRI SERVICII
l Servicii Alpinism Utilitar în Arboristică (toaletări 
arbori) și Publicitate. 0760.388.484.

CITAŢII
l Numitul Stancu Florian, cu domiciliul în sat 
Remuș, comuna Frătești, jud.Giurgiu, este citat la 
Judecătoria Huși, în data de 12.05.2021, ora 09:00, în 
proces de divorț cu Stancu Alexandra, în dosar nr. 
1618/244/2020.

l Se citează numita Dumitrescu Mihaela, la Judecă-
toria Topoloveni, județul Argeș, în proces de divorț 
cu reclamantul Dumitrescu Emilian Florin, în cali-
tate de pârâtă în Dosar 755/828/2020, termen 
31.05.2021. 

l ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galaţi - Administraţia Judeţeană a Finan-
ţelor Publice Constanţa. Se citează SC Daily Better 
SRL cu sediul în Mangalia, Bd. 1 Decembrie 1918, bl. 
X1-X2, CUI 33933596, înmatriculată la Registrul 
Comerţului sub nr. J13/2450/2014, în calitate de 
debitoare pentru deschidere procedură insolvenţă 
potrivit Legii 85/2014, la Tribunalul Constanţa, 
Secţia a II-a Civilă, în data de 20.05.2021, ora 8:30, 
Complet F13, în dosarul nr. 7679/118/2020.

l În baza art.396 alin.2 și art.480 alin.4 Cod proce-
dură penală, cu aplicarea art.61 alin.4 lit.b Cod 
penal, condamnă pe inculpata SC Autoliv România 
SRL (cu sediul social în mun.Brașov, str.Bucegi, nr.8, 
jud.Brașov, înmatriculată la ONRC sub nr.
J08/1156/25.07.1997, având CUI:9641092 și certificat 
de înregistrare B 1147026, emis la data de 19.02.2008, 
fără antecedente penale), la pedeapsa amenzii în 

cuantum de 70.000lei (determinată prin înmulțirea 
unui număr de 140 zile- amendă cu suma de 500lei 
corespunzătoare unei zile-amendă), pentru săvâr-
șirea infracțiunii de „neluarea măsurilor de securi-
tate și sănătate în muncă”, prevăzută și pedepsită de 
art.349, alin.1 și 2 Cod penal (faptă din cursul anului 
2017).

SOMAŢII
l Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei 
Gurahont , sub nr.71/238/2021 , posesorii Nistor 
Gheorghe si Nistor Dorina Steluta au invocat dobin-
direa dreptului de proprietate prin uzucapiune 
asupra imobilului inscris in CF 300579 Brazii , top 18 
Virfurile, compus din casa si teren in suprafata de 
2880 mp, asupra caruia figureaza ca proprietar 
tabular Nistor Teodor. Reclamantii sustin ca au 
folosit acest imobil peste 20 de ani , in mod public , 
pasnic , continuu si sub nume de proprietar. Toti cei 
interesati sunt somati sa formuleze opozitie , cu 
precizarea ca , in caz contrar , se va trece la judecarea 
cererii in termen de 30 de zile de la emiterea celei din 
urma publicatii .  

l Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei 
Gurahont , sub nr.1481/238/2021 , posesorul Vasii 
Gheorghe a invocat dobindirea dreptului de proprie-
tate prin uzucapiune asupra imobilului inscris in CF 
301088 Halmagiu , compus din casa si teren in supra-
fata de 4370 mp , asupra caruia figureaza ca propri-
etari tabulari Sima Floare , Sima Maxim , Banici 
Toma , Sima Dumitru , Banciu Maria si Sima Sofron. 
Reclamantul sustine ca a folosit acest imobil peste 20 
de ani , in mod public , pasnic , continuu si sub nume 
de proprietar. Toti cei interesati sunt somati sa 
formuleze opozitie , cu precizarea ca , in caz contrar , 
se va trece la judecarea cererii in termen de 30 de zile 
de la emiterea celei din urma publicatii .  

DIVERSE
l Dinamic Insolv IPURL în calitate de lichidator 
judiciar provizoriu vă informează că împotriva S. 
Toro Ada SRL având CUI 30730783, J06/616/2012, a 
fost deschisă procedura simplificata a insolvenţei 
prin Sentinţa civilă nr. 110/2021 din dosar nr. 
408/112/2021 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud. Credi-
torii sunt invitaţi să-și depună cererile de creanţe la 
grefa instanţei în temeiul Legii 85/2014.

l Această informare este efectuată de Comuna 
Săpoca și Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ia-
lomița, ce intenționează să emită avizul de gospodă-
rire a apelor pentru „Exploatarea a 2.000 de mc 
agregate minerale din albia râului Slănic, comuna 
Săpoca, jud.Buzău”. Persoanele care doresc să obțină 
informații suplimentare se pot adresa solicitantului 
la adresa Sat Săpoca, comuna Săpoca, jud.Buzău, 
tel.0238/528.144.

l SC Vertical Tower  SRL, titular al:PUZ-construire 
ansamblu de locuinte P+1+M, functiuni complemen-
tare, amenajare circulatii si utilitati, in localitatea 
Berceni, Tarla.6, Parcela.21/1/40-41, 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:se-
diul 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 si sugestii se primesc/in scris la sediul 
A.P.M.ILFOV in termen de 18.zile de la data publi-
carii anuntului.

l În temeiul art. 147 alin.(1) din Legea 85/2014 
comunicăm deschiderea procedurii de faliment prin 
procedura simplificata a debitorului SC Barcan 
Transport si Logistica SRL, CIF: 27948703, 
J11/34/2011, dosar nr. 2150/115/2020 -Tribunalul 
Caras-Severin. Termen pentru depunerea cererilor 

suplimentare de creanţă la 31.05.2021; Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului suplimentar al 
creanţelor la 01.07.2021; Termen pentru depunerea 
eventualelor contestații este de 7 zile de la publicarea 
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului 
suplimentar și pentru afișarea tabelului definitiv 
consolidat al creanţelor la 02.08.2021. Lichidator 
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL

l Marandiuc Ciprian si Mot Ginel Adrian titulari ai 
planului PUZ SI RLU „Construire locuinte colective 
si spatii comerciale/ prestari servicii”, amplasat in 
municipiul Arad, b-dul Stefan Augustin Doinas, nr. 
17, identificat prin extrasul de CF nr. 319516 Arad, 
jud. Arad, aduce la cunostinta publicului ca decizia 
etapei de incadrare conform HG. nr 1076/2004, este 
aceea de adoptare a planului fara aviz de mediu. 
Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor trans-
mite in scris, in termn de 10 zile calendaristice de la 
publicarea anuntului, la sediul APM Arad, din  Arad, 
str. Splaiul Mures, FN, jud. Arad.

l Unitatea administrativ-teritorială Ghidici, din 
județul Dolj, anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 
nr.11 si 18, începând cu data de 28.04.2021, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Ghidici, 
județul Dolj, conform art.14 alin. (1) și (2) dinLegea 
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 Agen-
ției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. 
Cererile de rectificare depuse prin orice alte mijloace 
de  comunicare decât cele menționate mai sus, nu vor 
fi luate în considerare.

l Informare: Această informare este efectuată de: 
S.C. Leier Rom S.R.L., sediu:mun. Cluj Napoca, str. 
Cibinului, nr. 14, jud. Cluj, CP400615; J12/ 2710/2004   
CUI 16615290; telefon: 0264.433.788, e-mail: info@
leier.ro ce intenționează să solicite de la Adminis-
trația Bazinală De Ape Crișuri Oradea, aviz de 
gospodărire a apelor PRIVIND „Construire hala 
productie P, cladire birouri P+1E, boxe depozitare, 
cantar auto, platforme de incinta”, în com. Simand, 
intravilan, F.N., jud. Arad; Această investiție este 
NOUĂ. Terenul pe care urmeaza sa se construiasca 
ce urmeaza este situat in intravilanul localitatii 
Simand, adiacent DN 79 ce face legatura cu Arad - 
Oradea, la o distanta de aproximativ 10,5 km in 
partea de sud fata de limita intravilanului edificat al 
comunei Simand, pe latura stanga la km 19,510 fata 
de municipiul Arad, identificat prin CF nr. 300981 
Simand, nr. cad. 300981 - avand suprafata de 
87.200,00mp. Pe parcela se vor construi: o hala de 
productie cu regim de inaltime parter, o cladire de 
birouri cu regim de inaltime P+1E, boxe de depozi-
tare, un cantar auto, precum si platforme de incinta. 
Fabrica va produce materiale de constructii din 
beton, pavaje din beton in diferite sorto-tipo-dimen-
siuni, elemente de fundatie , elemente de zidarie din 
beton cu goluri pentru peretii de imprejmuire sau 
portanti ai locuintelor, cladirilor de agrement, ai celor 
publice, ai constructiilor industriale, agricole si de 
transport . Ca rezultat al procesului de producție vor 
rezulta permanent, următoarele ape uzate: Ape uzate 
fecaloid -menajere care vor fi dirijate printr-o retea 
de canalizare de incinta ce se va racorda la un bazin 
vidanjabil colector general ce va fi amplasat in 
incinta studiata. Bazinul vidanjabil va fi o constructie 
prefabricata etansa din beton cu polimeri, montata 
subteran, din care apele uzate vor fi transportate cu 
vidanjera la statia de epure a orasului Chisineu Cris. 
Ape pluviale contaminate de pe căi de acces rutier și 
parcări ce vor fi dirijate printr-o retea de canalizare 
de incinta, si se vor deversa gravitational in separa-
torul de hidrocarburi - clasa 1 - cu deznisipator 
incorporat, filtru coalescent si obturator automat. 
Apele preepurate  vor fi deversate spre canalul de 

desecare adiacent amplasamentului, respectiv - la 
nord: canal de desecare CN 599. Această solicitare de 
aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificările și completările ulterioare. 
Persoanele care doresc să obțină informații supli-
mentare cu privire la solicitarea avizului de gospodă-
rire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la 
adresa menționată. Persoanele care doresc să trans-
mită observații, sugestii și recomandări se pot adresa 
solicitantului sau la adresa buruzs.csaba@leier.ro, 
Buruzs Csaba,  0799.012.206 după data de 30.04.2021

ADUNĂRI GENERALE
l Subscrisa, SC Vinalcool SA, cu sediul social în 
mun.Bacău, str. Calea Moinești, nr. 24, Jud. Bacău, 
telefon: 0234.519.370, e-mail: vinalcoolbacau@yahoo.
com, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Bacău sub nr.J04/144/1991, cod 
de înregistrare fiscală RO947439, având contul 
bancar RO53BTRLRONCRT0P76391801, deschis la 
Banca Transilvania suc. Bacău, legal reprezentată 
prin dl. Ciubotaru Mihai-Alexandru- Președinte CA, 
în baza Legii 31/1990 republicată și a Actului Consti-
tutiv al societății, convoacă: Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor SC Vinalcool SA Bacău 
pentru data de 27.05.2021, ora 08:00, cu următoarea 
Ordine de Zi: 1.Prezentarea, dezbaterea și aprobarea 
Bilanţului contabil aferent anului 2020; 2. Aprobarea 
Raportului de gestiune și Raportul comisiei de 
cenzori aferent anului 2020; 3. Aprobarea prelungirii 
mandatelor cenzorilor actuali și ai membrilor CA; 
4.Aprobarea proiectului de investitii și direcțiile de 
dezvoltare 2021-2025 ale Directorului General și al 
Consiliului de Administrație; 5.Diverse. Ședința va 
avea loc la sediul societătii din mun.Bacău, Calea 
Moinești, nr.24, pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor la data de referinţă 30.04.2021. 
Toate materialele ce vor fi prezentate sunt puse la 
dispoziţia acţionarilor interesaţi, la sediul societăţii 
până la data de 21.05.2021. În cazul în care cvorumul 
necesar nu se va întruni la data menţionată, AGOA 
se va reconvoca la data de 28.05.2021, la aceeași oră 
și în același loc, cu aceeași ordine de zi. Participarea 
se face în condițiile Legii și a Statutului Societății.

l Consiliul de Administrație al SC Taxi Glucoza SA 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționa-
rilor la data de 22.05.2021, ora: 13:00, la sediul socie-
tății din Str.Gheorghe Țiteica, nr.85-87, Sector 2, 
pentru toți acționarii înregistrați la Registrul Român 
al Acționarilor, până la data de 22.05.2021, cu urmă-
toarea ordine de  zi: 1.Raportul de gestiune al admi-
nistratorilor și al cenzorilor pe anul 2020; 2.
Aprobarea bilanțului contabil, a  contului de profit și 
pierdere pe anul 2020; 3.Diverse. În caz de neîndepli-
nire a condițiilor legale de ținere a Adunării Generale 
a Acționarilor, aceasta se va întruni în data de 
03.05.2021, ora: 13:00, la aceeași adresă menționată 
mai sus.

l SC Antares Transport SA, cu sediul social în loca-
litatea Șelimbăr, Aleea Monumentului, nr.1, județul 
Sibiu, înregistrată la Registrul Comerţului sub 
nr.J/32/794/2013, având cod fiscal RO1472990, 
tel.0250.734.161; 0350.809.401; 0745.663.933, fax: 
0250.733179, adresa aleasă pentru corespondență la 
punctul de lucru din Râmnicu Vâlcea, str.Dacia, 
nr.10, jud.Vâlcea, reprezentată prin dl. Becșenescu 
Dumitru, în calitate de Președinte al Consiliului de 
Administrație, convoacă în conformitate cu prevede-
rile Legii nr.31/1990 Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor societății, pentru data de 25.05.2021, la 
punctul de lucru al societății din Râmnicu Vâlcea, 
ora 12:00, cu următoarea ordine de zi: 1.Dezbaterea 
și aprobarea situației financiare anuale pentru anul 
2020; 2.Prezentarea, aprobarea Bilanțului societății 
pentru anul 2020; 3.Aprobarea bugetului de venituri 
și cheltuieli pentru anul 2021; 4. Prezentarea și repar-
tizarea profitului/pierderilor pentru anul 2020; 5. 
Aprobarea raporturilor administratorilor pentru anul 

2020; 6.Aprobare descărcare raport de gestiune 
administratori 2020; 7. Diverse. În cazul neîndepli-
nirii condițiilor legale pentru convocarea Adunării 
Generale a Asociaților societății la data de 
25.05.2021, a doua convocare va avea loc la data de 
26.05.2021, ora 13:30, în aceeași locație, pentru deli-
berarea acelorași probleme puse la ordinea de zi a 
celei dintâi adunări.

l SC Antares Transport SA, cu sediul social în loca-
litatea Șelimbăr, Aleea Monumentului nr.1, județul 
Sibiu, înregistrată la Registrul Comerţului sub 
nr.J/32/794/2013, având cod fiscal RO1472990, 
tel.0250.734.161; 0350.809.401; 0745.663.933, fax: 
0250.733.179, adresa aleasă pentru corespondență la 
punctul de lucru din Râmnicu Vâlcea, str.Dacia, 
nr.10, jud.Vâlcea, reprezentată prin dl. Becșenescu 
Dumitru în calitate de Președinte al Consiliului de 
Administrație, convoacă în conformitate cu prevede-
rile Legii nr.31/1990 Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acționarilor Societății Antares Transport SA, 
pentru data de 28.05.2021 la punctul de lucru al 
Societății din Râmnicu Vâlcea, ora 12.00, cu urma-
toarea ordine de zi: 1.Aprobarea parcurgerii etapelor 
necesare și stabilirea condițiilor realizării operațiunii 
de divizare a Societății Antares Transport SA cu 
desprinderea unei părți din patrimoniul acesteia și 
transferarea către alte două societăți comerciale 
constituite conform legii, în conformitate cu prevede-
rile din Legea 31/1990 republicată. 2.Aprobarea 
desemnării Președintelui Consiliului de Adminis-
trație al societății Antares Transport SA pentru 
întocmirea proiectului de divizare al societății, cu 
respectarea condițiilor prevăzute de art.241 din 
Legea 31/1990 republicată. 3.Diverse. În cazul neîn-
deplinirii condițiilor legale pentru convocarea 
Adunării Generale Extraordinare a Asociaților Socie-
tății Antares Transport SA la data de 28.05.2021, a 
doua convocare va avea loc la data de 29.05.2021, ora 
12:00, în aceeași locație, pentru deliberarea acelorași 
probleme propuse la ordinea de zi a celei dintâi 
Adunări Generale Extraordinare.

l Convocator: Directoratul Petrotel-Lukoil S.A., o 
societate pe acţiuni înfiinţată și funcţionând în 
conformitate cu legislaţia română, administrată în 
sistem dualist, cu sediul social în Ploiești, str. Mihai 
Bravu nr. 235, judeţul Prahova, România, înregis-
trată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Prahova sub nr. J29/111/1991, cod de 
identificare fiscală 1350659, având capital social 
subscris și vărsat în valoare de 554.067.695lei (“Soci-
etatea”), în conformitate cu prevederile Legii nr. 
31/1991 a societăţilor, republicată, cu completările și 
modificările ulterioare și cu dispoziţiile din Actul 
constitutiv al Societăţii, convoacă prin prezenta: 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Socie-
tăţii („AGOA”) la data de 25.05.2021, ora 14.00, la 
sediul social al  Societăţii, la sala de ședinţe din Pavi-
lionul Central, cu următoarea ordine de zi: 1. Apro-
barea situaţiilor financiare pentru anul 2020, inclusiv 
bilanţul anual și contul de profit și pierderi. Socie-
tatea a înregistrat pierdere contabilă în valoare de de 
441.842.371 lei. 2. Aprobarea Raportului anual, care 
cuprinde Raportul Directoratului și Raportul Consi-
liului de Supraveghere pentru anul financiar 2020.3. 
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 
anul financiar 2021.4. Aprobarea planului de inves-
tiţii pentru anul financiar 2021. 5. Aprobarea descăr-
cării de gestiune a membrilor Consiliului de 
Supraveghere, respectiv a dlui. Rustem Gimalet-
dinov, a dlui. Ivan Odnolko și a dlui. Dimitrii Ilich 
pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2020. 
6. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor 
Directoratului, respectiv a dlui. Aleksei Kovalenko, a 
dlui. Dan Dănulescu, a dnei. Olga Kuzina, a dlui. 
Alexey Vointsev și a dlui. Oligov Kuzma pentru acti-
vitatea desfășurată în anul financiar 2020. 7. Apro-
barea împuternicirii dnei. Adina Guţiu, cetăţean 
român, cu domiciliul în București, legitimată cu CI 
seria RX nr. 853427, ca în numele și pe seama Acţio-
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narilor, să semneze hotărârea Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor. 8. Aprobarea împuternicirii 
dlui. Aleksei Kovalenko pentru a semna în numele 
Acţionarilor şi îndeplini orice act sau formalitate 
cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor,  dl. Aleksei Kova-
lenko putând delega toate sau o parte din puterile 
conferite mai sus oricărei/ oricăror persoane compe-
tente pentru a îndeplini acest mandat, în conformi-
tate cu informaţiile şi materialul prezentat. La 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pot 
participa şi vota acţionarii Societăţii (“Actionarii”) 
care sunt  înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut 
de către Depozitarul Central S.A., la Data de Refe-
rinţă din data de 17.05.2021. Participarea Acţiona-
rilor se poate face personal sau prin reprezentant, 
reprezentarea făcându-se în temeiul unei procuri 
speciale. Formularele de procură specială pot fi ridi-
cate de la sediul Societăţii şi vor fi depuse în original, 
după completare şi semnare, cu 48 de ore înainte de 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Accesul 
Acţionarilor se face pe baza cărţii de identitate, a 
procurii speciale sau a mandatului, în cazul reprezen-
tanţilor legali. Dacă la data de 25.05.2021, ora 14,00, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor nu 
îndeplineşte condiţiile de întrunire, ea se va recon-
voca în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi, în data 
de 26.05.2021, la ora 09,00. Materialele privitoare la 
punctele de pe ordinea de zi, se pun la dispoziţia 
Acţionarilor la sediul Societăţii  situat în Ploieşti, str. 
Mihai Bravu, nr. 235, judeţul Prahova, România, la 
Oficiul Juridic (între orele 9.00-15.00) de la data 
publicării convocării Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor, precum şi pe site-ul www.petrotel.lukoil.
com. La cerere, Acţionarilor li se vor elibera la sediul 
Societăţii, copii de pe aceste documente. Sumele 
percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăşi 
costurile administrative implicate de furnizarea 
acestora. Directoratul Petrotel-Lukoil S.A., Prin: dl. 
Aleksei Kovalenko În calitate de Preşedinte al Direc-
toratului- Director General Executiv

LICITAŢII
l Anunț. Inspectoratul Teritorial al Poliției de Fron-
tieră Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, strada Mircea cel 
Bătrân, numărul 36, județul Giurgiu, vinde prin lici-
tație publică deschisă cu strigare un număr de 10 
(zece) autovehicule. Informații suplimentare la www.
politiadefrontiera.ro, structuri teritoriale, I.T.P.F. 
Giurgiu, informații de interes public.

l Anunț Licitație Publică: Comuna Trifeşti, cu sediul 
în sat Trifeşti, comuna Trifeşti, jud. Iaşi, cod poştal: 
707520, CUI 4540232, tel./fax: 0232 298 033, e-mail: 
primaria_trifesti@yahoo.com, anunță organizarea 
prin licitație publică a închirierii unor suprafețe de 
teren cu destinația păşune aflate în proprietatea 
publică a comunei Trifeşti, situată în extravilanul 
comunei Trifeşti. Suprafața totală este de 103,43ha. 
Termenul limită de depunere a ofertelor este 
11.05.2021 ora 10:00. Documentația de atribuire se 
obține de la sediul Primăriei Comunei Trifeşti. Prețul 
documentației de atribuire este de 50 lei. Şedința 
publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data 
de 11.05.2021 ora 11:00 la Primăria Comunei Trifeşti. 
Relații suplimentare se pot obține la nr. de tel.: 0232 
298033.

l Just Insolv SPRL anunta vanzarea la licitaţie 
publică a bunurilor mobile aflate in patrimoniul SC 
General Best Securyty SRL, respectiv: autoturism 
Mitsubishi Outlander, an fabricatie 2007, pe moto-
rina, aprox.250.000 km la pretul de 8.000 lei+TVA, 
autoturism Ford Focus, an fabricatie 2007, pe moto-
rina, aprox. 225.000 km la pretul de 3.900 lei+TVA, 
etc. Licitatia are loc in baza Adunarii Creditorilor din 
data de 12.01.2021, pretul de pornire al licitatiei fiind 
redus la 50% fata de cel stabilit in raportul de 
evaluare. Licitaţiile publice vor avea loc pe data de: 
06.05.2021, 11.05.2021, 13.05.2021, 18.05.2021, 
20.05.2021, 25.05.2021, 27.05.2021, 03.06.2021, 

08.06.2021, 10.06.2021 orele 12:00 în Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova. Taxa 
de participare la licitatie este de 300 lei+TVA. Relaţii 
suplimentare 0344/104525.

l SC Ascent Activ Development SA, prin lichidator, 
anunta vanzarea la licitatie publica a urmatoarelor 
bunuri imobile aflate in patrimoniul societatii, 
respectiv: teren extravilan in suprafata din acte 5000 
mp, masurata de 5002 mp, situat in comuna Paulesti, 
jud. Prahova, la pretul de 102.000 lei fara TVA, 
inscris in CF 20709 a com. Paulesti, si a terenului 
extravilan in suprafata din acte 4100 mp, masurata 
de 4113mp, situat in comuna Paulesti, jud. Prahova, 
la pretul de 83.895 lei fara TVA, inscris in CF 24983 
a com. Paulesti. Licitatiile publice au loc in baza 
hotararii Adunarii Creditorilor din 05.04.2021, iar 
pretul de pornire al licitatiei este redus la 85 % fata 
de cel stabilit in raportul de evaluare.Licitatiile 
publice vor avea loc pe data de: 06.05.2021, 
20.05.2021, 03.06.2021, 17.06.2021, orele 12:00, la 
sediul lichidatorului din Ploiesti, str. Ion Maiorescu 
nr.12, Bl.33S1, Cab.7B Et.7. Conditiile de participare 
sunt mentionate in caietul de sarcini care poate fi 
achizitionat de la sediul lichidatorului judiciar la 
pretul de 5.000 lei fara TVA. Relatii suplimentare la 
tel. 0344104525.

l Consortiul SGB Insolvency Consult SPRL -Dinu, 
Urse Şi Asociații SPRL -prin Dinu, Urse Si Asociatii 
SPRL, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei 
ZIVA LOHN SRL, scoate la vanzare imobilul aflat in 
proprietatea debitoarei situat in Calarasi, str. Grivita, 
nr. 96, compus din teren in suprafata de 710 mp si 
constructii -locuinta parter in suprafata construita 
desfasurata de 90,13mp, magazie in suprafata 
construita desfasurata de 109,54mp si anexa in 
suprafata construita desfasurata de 21,09mp. Pretul 
Caietului de Sarcini este de 5.000 lei (exclusiv TVA) 
si se achită prin OP in contul nr. RO43 INGB 5514 
9999 0051 3726 deschis la ING BANK - Sucursala 
Dorobanti, pe seama lichidatorului judiciar Dinu 
Urse si Asociatii SPRL. Sedintele de licitatie au fost 
fixate in datele de 28.04.2021 si 04.05.2021, la ora 
15:00, la un pret de pornire de 46.382 Euro (exclusiv 
TVA), reprezentand o scadere de 50% pretul evaluat 
de 92.764 euro (exclusiv TVA). Participarea la lici-
tatie este conditionata de: -achizitionarea Caietului 
de sarcini, ce va fi achitat in contul lichidatorului 
judiciar. -achitarea, cel mai tarziu cu o zi inainte de 
data si ora stabilita pentru licitatie, a garantiei de 
10% din pretul de pornire al licitatiei; -depunerea 
documentelor prevazute in Caietului de sarcini, in 
original, cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora 
stabilita pentru licitatie (respectiv, cu minim 24 de 
ore inainte de ora stabilita pentru licitatie). Sedintele 
de licitatie se vor desfasura la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti, nr.71, et.5, cam. 
502 - 505, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati 
la tel. 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: Comuna Caraula, 
Comuna Caraula, Strada Craiovei, nr.142, județul 
Dolj, telefon: 0251.369.568, fax: 0251.369.568, e-mail: 
primariacaraula@gmail.com, cod fiscal 4711421. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: Teren extra-
vilan, categoria de folosință pajişti în suprafață totală 
152,84ha, ce aparține domeniului privat al Consi-
liului Local Caraula, județul Dolj, conform HCL 
17/13.04.2021 şi temeiului legal: OUG 57/03.07.2019, 
art.332-333. 3.Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Moda-
litatea sau modalitațile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Compartimentul Secretariat. 3.2. Denu-
mirea şi datele de contact ale serviciului/comparti-

mentului din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atribuire: Se 
poate obține de la Compartimentul Secretariat din 
cadrul Primăriei Comunei Caraula, comuna 
Caraula, strada Craiovei, nr.142, județul Dolj. 3.3. 
Costul şi condițiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 20Lei/exem-
plar, se achită numerar la casieria Primăriei Comunei 
Caraula. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifica-
rilor: 29.04.2021, ora 14.00. 4.Informații privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
11.05.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei Caraula, comuna 
Caraula, Compartimentul Secretariat, strada 
Craiovei, nr.142, județul Dolj. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun 
într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul 
exterior şi unul interior. 5.Data şi locul la care se va 
desfăşura şedința publică de deschidere a ofertelor: 
12.05.2021, ora 11.00, Primăria Comunei Caraula, 
Comuna Caraula, strada Craiovei, nr.142, județul 
Dolj. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Dolj, Craiova, Strada Brestei, nr.12, 
județul Dolj, telefon: 0251.418.612, fax: 0251.415.323, 
e-mail: arhiva.dj.caf@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 16.04.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă: Unitatea Administrativ-Teritorială Cârcea cu 
sediul administrativ în comuna Carcea, str.Aeropor-
tului, nr.45, județul Dolj, cod fiscal 16346370, telefon 
0251.458.107, fax 0251.458.121, email: carcea@
dj.e-adm.ro, persoană de contact: Greere Eleonora. 
2.Informații generale privind obiectul închirierii: Se 
scoate la licitaţie publică, în vederea închirierii, unui 
cabinet medical stomatologic (14,49mp), un grup 
sanitar (4,37mp), spații comune-hol (11,21mp) în 
suprafață totală de 30,07, amplasate în locația 
Dispensarului uman şi Farmacie din strada Aeropor-
tului, nr.124, comuna Cârcea, jud.Dolj. Închirierea se 
face conform art.333 -art.348 din O.U.G.57/2019 şi 
conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei 
Cârcea nr.36/12.04.2021. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: www.primariacarcea.ro. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar din 
documentația de atribuire: www. primariacarcea.ro 
sau la cerere, la sediul instituției sau electronic, prin 
e-mail. 3.2.Denumirea şi datele de contact ale autori-
tății contractante de la care se poate obține un exem-
plar din documentația de atribuire: Primăria 
Comunei Cârcea, str.Aeroportului, nr.45, jud.Dolj. 
3.3.Costul şi condițiile de plată pentru obținerea 
documentației: Nu este cazul. 3.4.Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 29.04.2021, ora 12.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.Data limită de depu-
nere a ofertelor: 10.05.2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Cârcea, str.Aeroportului, nr.45, comuna Cârcea, 
județul Dolj, Registratură. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exem-
plar. 5.Data şi locul la care se va desfăşura şedință 
publică de deschidere a ofertelor: 11.05.2021, ora 
14.00, Primăria Comunei Cârcea, str.Aeroportului, 
nr.45, județul Dolj. 6.Instanța competentă în soluțio-
narea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Dolj, Craiova, str.Brestei, nr.12, județul 
Dolj, telefon: 0251.418.612, fax: 0251.419.851, e-mai-
l:tr-dolj@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instanțele abilitate, în vederea publi-
cării: 20.04.2021.

l Publicaţie de vânzare privind licitaţia din data de 
29.04.2021: Debitorul SC D&G Agricolture Enter-
prise SRL - societate în reorganizare judiciara, in 
judicial reorganisation, en redressement, cu sediul în 

Dr.Tr. Severin, str. George Cosbuc nr. 3A,  jud. Mehe-
dinti, J25/272/2006, C.U.I. 18704890, prin adminis-
trator judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala 
Timis, cu sediul ales in Dr.Tr. Severin, str. Zabrau-
tului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI 38704372, inregis-
trata in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant 
asociat coordonator Serban Valeriu, scoate la 
vânzare, la preturile stabilite diminuate cu 40% fata 
de preturile stabilite prin Raportul de Evaluare nr. 
20/24.02.2020 si Raportul de Evaluare nr. 
21/24.02.2020 conform hotarare adunare creditori 
din data de 25.03.2021, urmatoarele bunuri imobile: 
- Teren si vita de vie in suprafata de 36.933 mp 
situate in comuna Patulele, jud. Mehedinti, nr. CF 
50046 si nr cadastral 50046 la pretul de pornire a 
licitatie in suma de 68.574,00 Euro, - Teren si vita de 
vie in suprafata de 212.500 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50225 si nr cadas-
tral 50225 la pretul de pornire a licitatie in suma de 
390.150,00 Euro, - Teren si vita de vie in suprafata de 
60.938 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehe-
dinti, nr. CF 50171 si nr cadastral 50171 la pretul de 
pornire a licitatie in suma de 111.882,00 Euro, - 
Teren si vita de vie in suprafata de 66.000 mp situate 
in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50175 si 
nr cadastral 50175 la pretul de pornire a licitatie in 
suma de 121.176,00 Euro, - Teren si vita de vie in 
suprafata de 84.000 mp situate in comuna Punghina, 
jud. Mehedinti, nr. CF 50173 si nr cadastral 50173 la 
pretul de pornire a licitatie in suma de 154.224,00 
Euro, - Teren si vita de vie in suprafata de 320.546 
mp situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. 
CF 50092 si nr cadastral 50092 la pretul de pornire a 
licitatie in suma de 588.522,00 Euro; - Teren si vita de 
vie in suprafata de 56.600 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50267 si nr cadas-
tral 50267 la pretul de pornire a licitatie in suma de 
103.917,00 Euro, - Teren si vita de vie in suprafata de 
90.834 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehe-
dinti, nr. CF 50072 si nr cadastral 50072 la pretul de 
pornire a licitatie in suma de 166.770,00 Euro, - Total 
suprafata de teren si vita de vie valorificata in bloc - 
928.351 mp; Valoarea totala a bunurilor este de 

1.705.215,00 Euro, pret neafectat de TVA (echiva-
lentul 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 29.04.2021, orele 14:00. Titlul executoriu în 
baza căruia administratorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile descrise anterior, il repre-
zinta Incheierea de sedinta din data de 20.05.2020, de 
confirmare a planului de reorganizare a debitoarei 
SC D&G Agricolture Enterprise SRL, pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de 
Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 
1726/101/2019. Creditori ipotecari: DGRFP Craiova 
AJFP Mehedinti, U.A.T. Com Punghina, M.C. Vivai 
Italia S.C.A. si Cabinet Av. Predescu Daniela. Parti-
ciparea la licitaţie este condiţionată de consemnarea 
în contul unic de insolventa al debitoarei SC D&G 
Agricolture Enterprise SRL, pana la data de 
28.04.2021 orele 17:00 a unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire pentru bunul imobil pe care intenti-
oneaza sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea 
caietului de sarcini in suma de 1.000,00 lei+TVA. 
Cont deschis la Banca Romaneasca S.A, sub nr. 
RO11BRMA0999100087949896. Invităm pe toti cei 
care vor să participe la şedinţa de licitaţie să trans-
mita oferte de cumpărare şi documentele în copie 
xerox din care rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație şi contravaloarea caietului de 
sarcină la adresa de email: office@consultant-insol-
venta.ro. Avand in vedere măsurile de prevenire a 
răspândirii virusului Covid 19 (Coronavirus), 
precum si a ordonantelor militare emise, administra-
torul 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.). Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor imobile descrise ante-
rior sa anunte administratorul judiciar inainte de 
data stabilita pentru vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la tele-
foanele: 0756482035, 0742592183 0252/354399, email 
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office@consultant-insolventa.ro, sau la sediul profesi-
onal al administratorului judiciar. Administror judi-
ciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis, prin 
ec. Serban Valeriu

l Municipiul Piatra Neamţ Anunţă Organizarea 
licitaţiei publice pentru închirierea a 20 (douăzeci) 
spații situate în Ștrandul Municipal Piatra-Neamț, 
Aleea Tineretului nr. 31,  în scop comercial/alimen-
tație publică/prestări servicii/magazii. 1. Denumirea și 
sediul autorității administrației publice: Municipiul 
Piatra-Neamț, cod fiscal 2612790, str. Ștefan cel Mare 
nr.6-8 Piatra-Neamț, telefon 0233/218991; 
fax0233/215374, e-mail infopn@primariapn.ro; 2. 
Informații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și identificarea 
bunurilor care urmează să fie închiriate: Bunurile fac 
parte din domeniul public al municipiului Piatra-
Neamț, procedura se va desfășura conform prevede-
rilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
și ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului 
Piatra-Neamț nr. 89 din 15.04.2021, în vederea închi-
rierii a 20 (douăzeci) spații situate în incinta Ștran-
dului Municipal Piatra-Neamț, Aleea Tineretului nr. 
31, județul Neamț, după cum urmează: 2.1 Spațiul 
NR. 1, “Căsuță” în suprafață de 9,00 mp, cu desti-
nația “ comerț și alimentație publică”; 2.2 Spațiul 
NR. 2, ”Căsuță rond vis a vis recepție” în suprafață 
de 9,00 mp, cu destinația ” comerț și alimentație 
publică”; 2.3 Spațiul NR. 4, ”Căsuță aleea principală 
și teren loc joacă” în suprafață de 216,39mp (căsuță 
9,00 mp și tern liber 207,38mp), cu destinația 
”comerț, prestări servicii-loc joacă”; 2.4 Spațiul NR. 
5, ”Terasă Open Tenis - situată la intrarea terenurilor 
de tenis” în suprafață de 105,00 mp, cu destinația 
”comerț și alimentație publică - fără grill”; 2.5 Spațiul 
NR. 6, ”Teren liber amplasare căruță - fast food și 
sucuri fresh” în suprafață de 18,00 mp, cu destinația 
”comerț și alimentație publică - fără grill”; 2.6 Spațiul 
NR. 7, ”Căsuță” în suprafață de 9,00 mp, cu desti-
nația ” comerț și alimentație publică”; 2.7 Spațiul 
NR. 9, ”Teren liber amplasare căruță - fast food și 
sucuri fresh” în suprafață de 12,00 mp, cu destinația 
”comerț și alimentație publică - fără grill”; 2.8 Spațiul 
NR. 12, ”Terasă cu flori” în suprafață de 135,00 mp, 
cu destinația ”comerț și alimentație publică - fără 
grill”; 2.9 Spațiul NR. 15, ”Terasă cu foișor și zonă 
grătare” în suprafață de 160,00 mp, cu destinația 
”comerț și alimentație publică cu grill”; 2.10 Spațiul 
NR. 16, ”Terasă nou înființată” în suprafață de 100 
mp, cu destinația ” comerț și alimentație publică cu 
grill”; 2.11 Spațiul NR. 17, ”Terasă nou înființată” în 
suprafață de 100 mp, cu destinația ” comerț și 
alimentație publică cu grill”; 2.12 Spațiul NR. 19, 
”Terasă bazin mare - intrare bazine” în suprafață de 
175,00 mp, cu destinația ” comerț și alimentație 
publică - fără grill”; 2.13 Spațiul NR. 20, ”Terasă - 
plajă bazin mare” în suprafață de 95,00 mp, cu 
destinația ” comerț și alimentație publică - fără grill”; 
2.14 Spațiul NR. 21, ”Terasă STUDIO - capăt bazin 
mare” în suprafață de 267,00 mp, cu destinația ” 
comerț și alimentație publică - fără grill”; 2.15 Spațiul 
NR. 23, ”Chioșc Articole Plajă My Music ” în supra-
față de 9,00 mp, cu destinația ” comerț articole 
plajă”; 2.16 Spațiul NR. 25, ”Terasă Mountain Beach 
- plaja VIP” în suprafață de 139,00 mp, cu destinația 
” comerț și alimentație publică – fără grill”; 2.17 
Spațiul NR. 30, ”Căsuță Salate Și Sucuri Zona Plajă 
+ 14mp teren liber - lângă MY MUSIC” în suprafață 
de 5,00 mp, cu destinația ” comerț și alimentație 
publică – fără grill”; 2.18 Spațiul NR. 31, 
”MAGAZIE - intrare auto, ușă termopan” în supra-
față de 22,31 mp, cu destinația ”prestări servicii”; 
2.19 Spațiul NR. 32, ”MAGAZIE lângă teren tenis - 
intrare auto, ușă rulou” în suprafață de 73,16 mp, cu 
destinația ”prestări servicii”; 2.20 Spațiul NR. 33, 
„Automat cafea - în fața recepției” - în suprafață de 
1,00 mp, cu destinația ”comerț”; 3. Informații privind 
documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui exem-

plar al documentației de atribuire: În urma unei cereri 
scrise a persoanei interesate, adresată Direcției Patri-
moniu a Municipiului Piatra-Neamț, Piatra-Neamț, 
str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, județul Neamț; 3.2. 
Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din documentația de atri-
buire: Direcția Patrimoniu a Municipiului Piatra-
Neamț, Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, 
județul Neamț, telefon 0233218991 - interior 207, fax 
0233215375, adresa de e-mail infopn@primariapn.ro; 
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
10 lei și se poate achita direct la casieria  Municipiului 
Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, județul 
Neamț, sau prin ordin de plată în contul Municipiului 
Piatra-Neamț RO82TREZ4915006XXX000150, 
deschis la Trezoreria municipiului Piatra-Neamț; 3.4. 
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 
04.05.2021 ora 16.30; 4. Informații privind ofertele : 
Se regăsesc în caietul de sarcini. 4.1. Termenul de 
depunere a ofertelor: 11.05.2021 ora 16:30; 4.2. 
Adresa la care se transmit ofertele: Municipiul  
Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.6-8,  registratură 
- Direcția Patrimoniu în doua exemplare (unul 
original și unul în copie); 4.3. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 2 exemplare - 
original și copie  5. Data, ora și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
12.05.2021, ora 10:00 la sediul Municipiului Piatra-
Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.6-8; 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea instanței: Judecătoria 

Municipiului Piatra-Neamț, Alexandru cel Bun, nr. 
16-18, Piatra-Neamț, județul Neamț, telefon 
0233214019, fax 0233216585, adresa de e-mail : 
jud-piatraneamt@just.ro;

l Publicaţie de vânzare privind licitaţia din data de 
27.04.2021: 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 
asociat coordonator Serban Valeriu, scoate la 
vânzare, la preturile diminuate cu 60% fata de pretu-
rile stabilite prin Raportul de Evaluare nr. 
32/05.03.2020, conform hotarare adunare creditori 
din data de 23.03.2021 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 numar cadastral 50061, inscris in CF 
nr. 50061, situat in Tarlaua 80 Parcela 3, la pretul de 
24.638 Euro - Teren Extravilan avand S = 61.377 mp 
si Plantatie Vita De Vie (existenta pe acest Teren) 
avand S = 61.377 mp, cu numar cadastral 50363, 
inscris in CF nr. 50363, situat in Tarlaua 80 Parcela 2 
la pretul de 71.934 Euro - Teren Extravilan avand S 
= 347.640 mp si Plantatie Vita De Vie (existenta pe 
acest Teren) avand S = 347.640 mp, cu numar cadas-
tral 50364, inscris in CF nr. 50364, situat in Tarlaua 
80 Parcela 1,2 la pretul de 407.434 Euro - Teren 
Extravilan avand S = 131.514 mp si Plantatie Vita De 
Vie (existenta pe acest Teren) avand S = 131.514 mp, 

cu numar cadastral 50365, inscris in CF nr. 50365, 
situat in Tarlaua 80 Parcela 4 la pretul de 154.134 
Euro - Teren Extravilan avand S = 53.591 mp si 
Plantatie Vita De Vie (existenta pe acest Teren) 
avand S = 53.591 mp, cu numar cadastral 50366, 
inscris in CF nr. 50366, situat in Tarlaua 80 Parcela 3 
la pretul de 62.808 Euro situate in extravilanul com.
Pãtulele, Jud.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 720.948 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 
27.04.2021, 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.

l Participarea la licitaţie este condiţionată de 
consemnarea în contul unic de insolventa al debi-
toarei SC Tecnogreen SRL, pana la data de 
26.04.2021 orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire pentru bunul imobil pe care intenti-
oneaza sa-l achizitioneze precum și achiziţionarea 
caietului de sarcini in suma de 1.000,00 lei+TVA. 
Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. Sucursala 
D r. Tr. S e v e r i n ,  s u b  n r.  R O 1 1 B R M A 

0999100083622047. Invităm pe toti cei care vor să 
participe la ședinţa 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 suplimen-
tare la telefoanele: 0756482035, 0742592183 
0252/354399, email office@ consultant-insolventa.ro, 
sau la sediul profesional al administratorului judiciar. 
Administror judiciar,  Consultant Insolvenţă SPRL 
Filiala Timis.

PIERDERI
l Nistor Ion cu domiciliul în Comuna Runcu, sat 
Răchiț, str. Nucilor nr. 26, jud. Gorj, declară pierdut 
Atestat transport marfă, eliberat de ARR Gorj. Se 
declară nul!

l Cobrescu Daniel, domiciliat în Râmnicu Vâlcea, 
Jud.Vâlcea, pierdut Cartela Atestat Profesional 
conducător auto. Se declară nul.
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Pamella  
de Dumitru Popescu

Preț: 
25 de lei 
ziarul +  
cartea

Romanul are în centru o intelectuală ce îmbină  
înalte virtuți spirituale cu o feminitate fascinantă și 
o debordantă pasiune a trăirii, a devorării plăcerilor 
vieții. Implicit, personajul trăiește și conflictul dintre o 

supervitalitate și o dogmă morală incompatibilă

Miercuri, 21 aprilie - cel mai recent roman  
al scriitorului, apărut cu prilejul împlinirii 

vârstei de 93 de ani

Nu rata o carte cu o scriitură de excepție, 
oferită începând de miercuri de Jurnalul!
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