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OFERTE SERVICIU
l Restaurant în zona Obor angajăm 
femeie de serviciu și picoliță/ospătă-
riță. Relații la telefon. 021.250.65.70.

l SC BAI LI IMPEX SRL angajează 
șef raion și sef depozit, Pitești, Jud.
Argeș, studii medii, experientă 1 an, 
vorbitor de limbă chineză, 8 ore, 
program nedeterminat,  salariu 
atractiv! Tel. 0765.882.314.

l Schenker Logistics Romania S.A., 
cu sediul în Calea Rahovei, Nr.196C, 
sector 5, București, angajează mani-
pulant mărfuri pentru punctul de 
lucru din sat Bolintin Deal, comuna 
Bolintin Deal, strada DC147, T5, P11, 
judeţ Giurgiu. Contact pentru a 
depune CV-ul: ro.sm.buh.hr-aca-
d e m y @ d b s c h e n k e r. c o m ,  t e l . 
0725161969.

l SC Agro Pain D’OR SRL, cu sediul 
în Sat Bila, Comuna Schitu, Strada 
Plopilor, Nr.1, camera 1, Parter, Judeţ 
Giurgiu, angajează femeie de serviciu. 
Relaţii la telefon 0722227793.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Neamț, cu sediul în muni-
cipiul Piatra Neamț, str. Mihai 
Eminescu,  nr.26B, organizează 
concurs în perioada 12-18.08.2021, 
pentru ocupare a 1 post vacant, 
funcție contractuală de execuție: 
Serviciul Publicitate Imobiliară -asis-
tent registrator principal gradul I -1 
post- perioadă  nedeterminată, în 
cadrul Biroului de Cadastru și Publi-
citate Imobiliară Roman. Concursul 
se va desfășura după calendarul 
următor: -Proba scrisă- în data de 
12.08.2021, ora 10.00; -Proba interviu- 
în data de 18.08.2021 ora 10.00.Cerin-
ţele postului asistent registrator 
principal gradul I: -studii superioare 
juridice; -vechime în specialitate juri-
dică- minim 3 ani și 6 luni. Dosarele 
de înscriere la concurs se depun la 
sediul instituției din municipiul Piatra 
Neamț, str. Mihai Eminescu, nr.26B, 
în termen de 10 zile lucrătoare de la 

afișarea  anunțului, în timpul progra-
mului normal de lucru. Relații supli-
mentare se pot obține de la sediul 
O.C.P.I. Neamț, la adresa sus-mențio-
nată, telefon 0233-21.71.42.  

l Agenţia pentru Finanțarea Investi-
țiilor Rurale, af lată în subordinea 
M.A.D.R., organizează concurs în 
data de 12 august 2021 -proba scrisă, 
ora 10:00, pentru ocuparea posturior 
contractuale vacante de conducere și 
de execuție, cu studii superioare, de: 
-2 posturi de Director gr.II –O.J.F.I.R. 
Tulcea, Hunedoara- vechime în speci-
alitate: minimum 3 ani; -3 posturi de 
Șef serviciu gr.II –S.I.B.A. –C.R.F.I.R. 
4 Sud Vest, S.L.I.N.: O.J.F.I.R. Vâlcea, 
Mehedinți- vechime în specialitate: 
minimum 2 ani; -2 posturi de Consi-
l ier juridic gr.IA –D.J.C.-S.C., 
C.R.F.I.R. 4 Sud Vest –C.J.C.- 
vechime în specialitate: minimum 2 
ani și 6 luni; -65 posturi de Consilier 
gr.IA- D.I.B.A.-S.I.B.-C.I., D.I.B.A.-
S.I.A.-C.I., D.I.T.-S.S.P.C.D.R.P. și 
C.M.S.I., S.I.B.A.-CI/ CE: C.R.F.I.R. 1 
Nord Est, C.R.F.I.R. 2 Sud Est, 
C.R.F.I.R. 3 Sud Muntenia, C.R.F.I.R. 
4 Sud Vest ,  C.R.F.I .R.  5 Vest , 
C.R.F.I.R. 6 Nord Vest, C.R.F.I.R. 7 
Centru, S.L.I.N.-CI/ CE: C.R.F.I.R. 1 
Nord Est, C.R.F.I.R. 3 Sud Muntenia, 
O.J.F.I.R. Neamț, Galați, Dâmbovița, 
Giurgiu, Vâlcea, Caraș-Severin, Bihor, 
Satu Mare, Sălaj, S.A.F.P.D.-CI/ CE: 
C.R.F.I.R. 1 Nord Est, C.R.F.I.R. 2 
Sud Est, C.R.F.I.R. 3 Sud Muntenia, 
C.R.F.I.R. 5 Vest, C.R.F.I.R. 6 Nord 
Vest, O.J.F.I.R. Suceava, Vrancea, 
Giurgiu, Dolj, Gorj, Mehedinți, 
Vâlcea, Timiș, Arad, Hunedoara, 
Bihor, Maramureș, Alba, București, 
C.R.F.I.R. 7 Centru- C.C.F.P.P., C.I.T.: 
O.J.F.I.R. Bacău, Constanța, Buzău, 
Tulcea,  Giurgiu,  Arad, Mureș- 
minimum 1 an; -2 posturi de Consilier 
gr.II-  S.A.F.P.D.-CI:  O.J.F.I .R. 
Dâmbovița, Bihor– minimum 6 luni; 
- 1  p o s t  d e  C o n s i l i e r  g r. I - 
S.A.F.P.D.-CI- O.J.F.I.R. Dolj– 
minimum 9 luni. -1 post de Inspector 
de specialitate gr.II– S.A.F.P.D.-CE- 

O.J.F.I.R. București– minimum 6 luni. 
Cerințele specifice pentru ocuparea 
posturilor se regăsesc pe site-ul AFIR 
–www.afir.info, la secțiunea Despre 
AFIR/ Resurse Umane/ Anunțuri 
concursuri de angajare și la sediul 
A.F.I.R. din str. Știrbei Vodă, nr.43, 
sector 1, București. Data limită de 
depunere a dosarelor de concurs: 4 
august 2021, ora 17.00, la sediul 
A.F.I.R., str. Știrbei Vodă. nr.43, sector 
1, București. Proba scrisă se va desfă-
șura la sediul U.S.A.M.V. București, 
blvd. Mărăști, nr.90-92, sector 1, 
București. Interviul se va desfășura la 
sediul A.F.I.R., str. Știrbei Vodă, nr.43, 
sector 1, București/ sediul C.R.F.I.R. 8 
București- Ilfov, din Calea Șerban 
Vodă, nr.90-92, sector 4, București, 
astfel: -în data de 18 august 2021 -ora 
09:00 -pentru posturile de conducere 
de director gr.II și șef serviciu gr.II, de 
execuție de: consilier juridic gr.IA 
–D.J.C.-S.C. și C.R.F.I.R. 4 Sud Vest- 
C.J.C., consilier gr.IA C.R.F.I.R. 7 
Centru– C.C.F.P.P., D.I.T. și C.I.T.– 
O.J.F.I.R. Bacău, Constanța, Buzău, 
Tulcea, Giurgiu, Arad, Mureș; -în 
perioada 18-19 august 2021- ora 09:00 
-pentru posturile de execuție de consi-
lier gr.IA, gr.I, gr.II și inspector de 
specialitate gr.II de la nivelul central, 
regional și  județean –D.I.B.A., 
S.I.B.A., S.L.I.N., S.A.F.P.D.. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la 
sediul A.F.I.R. și la numerele de 
telefon 031.860.25.32– Ana Maria 
Huiban/ 031.860.25.48– Lorena Lăpă-
dătescu.

DISPARIȚII
l S-a deschis procedura de declarare 
judecătorească a morții numitului 
Stavarache Cristea, născut la data de 
30.11.1937, fiul lui Ion și Ioana, cu 
ultimul domiciliu în com.Colibași, sat 
Cîmpurelu, jud.Giurgiu, văzut ultima 
dată în toamna anului 2005. Orice 
persoană care cunoaște date despre 
numitul Stavarache Cristea este 
rugată să anunțe autoritățile (poliție, 
primărie, Judecătoria Giurgiu- dosar 
nr. 8369/236/2021).

CITAȚII
l Domnul Țuglui Marius-Valentin, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în mun.
Roșiori de Vede, str.Dunării, nr.230, 
jud.Teleorman este chemat la instanța 
Judecătoriei Roșiori de Vede, în ziua 
de 15 septembrie 2021, ora 09.00, în 
c a l i t a t e  d e  p â r â t  î n  d o s a r u l 
nr.4030/292/2020 în proces cu Țuglui 
Adina-Mihaela, în calitate de recla-
mant în dosarul mai sus menționat ce 
are ca obiect acțiunea de divorț.

l Numitul Christopher Sanchez, cu 
ult imul  domici l iu  cunoscut  în 
Garfield, New Jersey, cod 07026, 
nr.57, Spring Garden Lane, SUA, este 
citat la Judecătoria Lipova, în data de 
28.09.2021, ora 11.00, în calitate de 
pârât în dosarul nr.1484/250/2020, în 
procesul de anulare certificat moște-
nitor, în contradictoriu cu reclamantul 
Mergl Gelu-Otto.

l  Se  c i tează numita  Guruian 
Oana-Mariana în  cauza dosar 
nr.3367/290/2021 al Judecătoriei 
Resița, cu obiect ordonanța președin-
țială, avand ca reclamant pe numitul 
Guruian  F lav ius -Dan,  pentru 
termenul de judecată din data de 18 
august 2021, orele 14.20.

l Rotaru Cornel este citat ca pârât la 
Judecătoria Mangalia în dos. Civ 
nr.3420/254/2020, pentru termenul din 
22.09.2021, obiect partaj bunuri 
comune.

DIVERSE
l Panghios Laurentiu-Cristian, cu 
domiciliul în municipiul Constanța, 
str.Pescarilor, nr.1, PA8, sc.C, ap.69, 
jud.Constanța, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul: „Împăduriri și crearea de 
suprafeţe împădurite”, prin acce-
sarea Schemei de ajutor de stat 
*Sprijin pentru prima împădurire și 
crearea de suprafeţe împădurite*, 
gestionată prin Agenţia de Plăţi și 

Intervenţie în Agricultură, aferente 
Măsurii 8 *Investiții în dezvoltarea 
zonelor împădurite și îmbunătățirea 
viabilităţii pădurilor*, Submăsura 
8.1. din cadrul PNDR 2014¬2020, 
amplasat în localitatea Ovidiu, 
parcela A316/9, categoria de folo-
sinţa A, nr.cadastral 107936” judeţul 
Constanța. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Constanţa: municipiul 
Constanța,  str.Uniri i ,  nr.23 și 
Panghios Laurențiu-Cristian, cu 
domiciliul în municipiul Constanța, 
str.Pescarilor, nr.1, PA8, sc.C, ap.69, 
în zilele de luni-vineri, între orele 
09.00-13.00. Observaţiile publicului 
se primesc zilnic la sediul autorităţii 
competente  pentru  protec ţ ia 
mediului Constanța.

l Panghios Laurențiu-Cristian, cu 
domiciliul în municipiul Constanța, 
str.Pescarilor, nr.1, PA8, sc.C, ap.69, 
jud.Constanța, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectele: „Împăduriri și crearea de 
suprafeţe împădurite”, prin acce-
sarea Schemei de ajutor de stat 
*Sprijin pentru prima împădurire și 
crearea de suprafeţe împădurite*, 
gestionată prin Agenţia de Plăți și 
Intervenţie în Agricultură, aferente 
Măsurii 8 *Investiții în dezvoltarea 
zonelor împădurite și îmbunătățirea 
viabilităţii pădurilor*, Submăsura 
8.1. din cadrul PNDR 2014¬2020, 
amplasat în localitatea Oltina” 
parcelele A1589/3, A1589/4, A600/6, 
A600/7, A1114/1, A1114/2, A1648/7, 
AI648/8, A1695/2/23, A1695/2/24, 
categoria de folosinţă A, judeţul 
Constanța. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Constanţa: municipiul 
Constanta, str. Unirii, nr. 23 și 
Panghios Laurentiu-Cristian, cu 
domiciliul în municipiul Constanța, 
str.Pescarilor, nr.1, PA8, sc.C, ap.69, 
în zilele de luni-vineri, între orele 

09.00-13.00. Observaţiile publicului 
se primesc zilnic la sediul autorităţii 
competente  pentru  protec ţ ia 
mediului Constanța.

l S.C. Asradsil Vâlsan S.R.L., având 
sediul în județul Argeș, comuna 
Mușătești, sat Stroești, nr. 221, în 
calitate de proiectant al planului/
programului :  Amenajamentul  
fondului  forestier  proprietate  
privata aparținând persoanelor fizice 
Stoicescu Ion, Barbu Florin-Iulian, 
Barbu Maria-Alina, Treanta Marius 
Florian, Popa Constantin, Popescu 
Aurel ,  Popescu Elena,  Stoica 
Nicolae, Stoica Costel,Stoica Elisa-
beta Alina, Capatineanu Dumitru, 
Ciurescu Sandu, Ciurescu Aurelia, 
Stavarache Dan-Dragos, Stavarache 
Mariana Doina, Branisteanu Gabriel 
Emil, Odoroaga Norocel-Corneliu,V-
lasceanu Luminita,   în suprafață de  
107,88 ha, situat  pe raza comunelor  
Făgețelu din judeţul Olt si Vedea din 
județul Argeș,  anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de 
obţinere a  avizului   de   mediu 
pentru planul/programul menţionat 
și declanșarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului / progra-
mului poate fi consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Olt, din mun. Slatina, str. Ion Moro-
șanu, nr. 3, jud. Olt, de luni până joi 
între orele 9 – 11. Observaţii / comen-
tarii și sugestii se primesc în scris la 
sediul A.P.M. Olt, în termen de 15 
zile de la data publicării anunţului.

l Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Autoritatea finanţatoare, Comuna 
Căpâlnița, cu sediul în comuna 
Căpâlnița, nr.352, județul Harghita, 
cod poștal 537030, telefon/fax 
0266/247.601, e-mail: primca352@
gmail.com, cod fiscal 4367914. Face 
cunoscută intenţia de a atribui 
contracte de finanţare nerambursa-
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bilă pentru anul de execuţie finan-
ciară 2021. Reglementări legale 
privind finanţarea nerambursabilă: 
-Legea 350/2005 privind regimul 
finanțărilor nerambursabile din 
fondurile publice alocate pentru acti-
vităţi nonprofit de interes general, cu 
modificările ulterioare. Suma totală 
alocată în vederea finanţării activită-
ţilor nonprofit de interes general este 
de 20.000,00Lei, aprobată prin 
H.C.L. nr.22/22.04.2021 privind 
aprobarea Progamului anual de acor-
dare de finanțări nerambursabile din 
fondurile bugetului local al Comunei 
Căpâlnița pe anul 2021 pentru acti-
vități non-profit de interes general și 
a Ghidului solicitantului pentru atri-
buirea contractelor de finanțare, 
repartizate astfel 1.Activități spor-
tive: 5.000,00Lei; 2.Culte religioase: 
5.000,00Lei; 3.Activități pentru 
tineret: 5.000,00Lei; 4.Activități 
culturale: 5.000,00Lei. Comuna 
Căpâlnița organizează o singură 
sesiune de selecție de proiecte. 
Durata finanţării: exerciţiul financiar 
2021. Categorii de solicitanţi de 
finanţări nerambursabile din fondu-
rile bugetului local: persoane juridice 
fără scop patrimonial -asociaţii și 
fundaţii cu activitate nonprofit cu 
activitate în domeniile respective, 
constituite conform legii. Data limită 
de depunere a propunerilor de 
proiecte: 23.08.2021, ora 12.00. Peri-
oada de selecţie și evaluare a proiec-
telor este 24.08.2021-31.08.2021 
Cererea de finanţare și Ghidul solici-
tantului, sunt puse la dispoziţia soli-
c i tanţ i lor  la  sediu l  Comunei 
Căpâlnița, comuna Căpâlnița, nr.352 
sau pe site-ul instituţiei: www.kapol-
nasfalu.ro.

LICITAȚII
l Compania Energopetrol SA, socie-
tate in reorganizare, prin adminis-
trator judiciar Andrei Ioan IPURL, 
vinde prin licitatie publica, teren in 
suprafata de aproximativ 350 mp 
(sau cat va rezulta in urma masurato-
rilor, suprafata exacta urmand a fi 
stabilita, dupa dezembrarea tere-
nului),  situat in Moreni, Str. Crico-
vului, nr. 4, Judetul Dambovita la 
pretul de 12 euro/mp, fara TVA, 
impreuna cu constructia C1 (baraca 
lemn) in suprafata de 116 mp, la 
pretul de 502 euro. Licitatia se va 
organiza la sediul administratorului 

judiciar in data de 26.07.2021 ora 
12:00, iar in cazul in care bunurile nu 
vor fi valorificate, aceasta este repro-
gramata pentru data de 28.07.2021, 
30.07.2021, 02.08.2021, 04.08.2021, 
06.08.2021, 09.08.2021, 11.08.2021, 
13.08.2021, 16.08.2021, la aceeasi ora 
si aceeasi adresa. Cererile de inscriere 
la licitatie se depun in original la 
sediul administratorului judiciar 
insotite de toate documentele preva-
zute in regulamentul de vanzare. 
Inscrierea la licitatie se poate efectua 
cu 48 de ore inaintea datei tinerii 
licitatiei, mai multe relatii, precum si 
achizitionarea regulamentului de 
vanzare se pot obtine de la adminis-
tratorului judiciar, la numerele de 
telefon 0723357858/0244597808, 
email: office@andreiioan.ro sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti 
SRL, prin lichidator judiciar Just 
Insolv SPRL, anunta vanzarea la 
licitatie publica a Complexului Resta-
urant cu spatii de cazare Pensiune 
„Hanul Gazarilor” situat in Ploiesti, 
str. M.Bravu, nr. 45, jud. Prahova, 
(zona Stadion Petrolul, la circa 600 m 
distanta de Palatul Administrativ, de 
Tribunalul si Parchetul PH) inscris in 
CF nr. 123740 a Mun. Ploiesti, fina-
lizat in 2003, compus din teren in 
suprafata de 720 mp in acte, 
respectiv 719 mp masurata si 
constructii: C1 – Hotel + restaurant 
(Subsol – Crama, o bucatarie, 3 
vestiare cu wc-uri, magazie, camera 
frigorifica si doua holuri, Parter: 
restaurant, bar, receptie, bucatarie, 
terasa, etaj 1: 7 camere duble si 1 
single, fiecare cu gr. sanitar, debara, 
hol si casa scarii, etaj 2: 7 camere 
duble si 1 single fiecare cu grup 
sanitar, casa scarii, hol, culoar, etaj 3: 
5 camere duble si o camera single, 
spalatorie, camera centralei termice, 
2 holuri, casa scarii,  C2 – Anexa + 
beci, la pretul de 250.000 euro (la care 
se adauga TVA dupa caz), ce se va 
achita in lei la cursul euro de la data 
efectuarii platii. Daca cumparatorul 
este o persoana inregistrata in scopuri 
de TVA, se va aplica taxarea inversa 
si pretul nu va fi purtator de TVA. 
Pensiunea dispune de 22 de camere 
de cazare, restaurantul de aprox. 60 
locuri, crama de aprox. 80 de locuri, 
teresa de aprox. 44 locuri, iar in curte 
este amenajat loc pentru fumat, 

foisor cu masa si scaune si un gratar. 
Imobilul este racordat la toate utilita-
tile avand instalatii de apa, instalatie 
electrica, instalatie de incalzire – 
centrala termica proprie pe gaz, retea 
canalizare. Licitatiile publice pentru 
imobilul Hanul Gazarilor au loc in 
baza hotararii Adunarilor  Credito-
rilor din 30.09.2019 ,18.02.2021 si 
13.07.2021 a Caietului de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. 
Sedintele de licitatie vor avea loc pe 
data de: 29.07.2021, 05.08.2021, 
09.09.2021, 23.09.2021, 07.10.2021, 
21.10.2021, 11.11.2021, 25.11.2021, 
02.12.2021, 16.12.2021 orele 13.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, 

bl.33S1, et. 7, cab.7B.  Relatii supli-
mentare se obtin de la lichidatorul 
judiciar la telefon 0344104525 si din 
caietul de sarcini ce se poate procura 
de la sediul acestuia la pretul de 
5.000 lei fara TVA.

l Foraj Bucuresti SA, cu sediul in 
București, str. Cpt. Aviator Gheorghe 
Demetriade, nr. 14, sector 1, cod de 
identificare fiscală 1567268, număr 
de ordine în registrul comerţului 
J40/1864/1991, prin lichidator judi-
ciar Via Insolv SPRL, scoate la 
vânzare in bloc prin licitaţie publică, 
pornind de la pretul de 5.000.000 lei 
cu TVA, conform hotarare Adunare 
creditori din 17.06.2021: - 4.563.372 

actiuni, reprezentand 95,8013% din 
capitalul social al Foradex Vest SA cu 
sediul in Bucuresti, str. Milcov, nr.5, 
cladirea C25, sector 1, J40/3266/2012, 
CUI 29948491, pornind de la pretul 
de 4.600.000 lei; -  proprietate imobi-
liara situata in Bucuresti, str. Dej, 
nr.2-4, sector 1, formata din teren 
intravilan in suprafata de 433,11 mp, 
inscris in CF vechi nr.19630 Bucu-
resti, Sector 1, nr. cadastral vechi 
9646, nr. cadastral/ topografic 210764 
si constructii: C1 - baraca, suprafata 
construita de 217,33 mp, C2-distribu-
itor gaze, suprafata construita de 
67,02 mp si C3-remiza (punct) PSI, 
suprafata construita de 1,96 mp 
inscrise in CF nr.19630 Bucuresti, 

Sector 1, nr. cadastral 210764-C1 
pornind de la pretul de 187.394,96 lei 
fara TVA, respectiv 223.000 lei cu 
TVA; - proprietate imobiliara situata 
in com. Floresti, judet Prahova, 
inscrisa in CF nr.20847 Floresti, nr. 
cadastral 92, compusa din teren 
intravilan in suprafata de 19.523 mp, 
pornind de la pretul de 89.915,97 lei 
fara TVA, respectiv 107.000 lei cu 
TVA; - proprietate imobiliara situata 
in com. Porumbacu de Jos, sat Colun, 
judet Sibiu, parcela 253/1, inscrisa in 
CF nr.105065 Porumbacu de Jos, nr. 
cadastral 235, compusa din teren 
extravilan - pasuni in suprafata de 
30.200 mp, pornind de la pretul de 
27.731,09 lei fara TVA, respectiv 
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33.000 lei cu TVA; - gestiune Tunisia, 
pornind de la pretul de 31.092,44 lei 
fara TVA, respectiv 37.000 lei cu 
TVA. Persoanele interesate vor achita 
taxa de participare de 17.850 lei TVA 
inclus care include caietul de prezen-
tare şi vor depune documentele nece-
sare participarii la licitatie impreuna 
cu taxa de garanţie de 500.000 lei 
până cel mai târziu în preziua organi-
zării licitaţiei, ora 12,00. Pasul minim 
de licitatie este de 1% din pretul de 
pornire a licitatiei. Regimul TVA se 
stabileste conform prevederilor 
fiscale in vigoare. Licitaţia va avea 
loc în data de 30.07.2019, ora 11/00 la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, 
sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800, 0728.980.322.

l Dinu, Urse Si Asociatii S.P.R.L. 
administrator judiciar al SC S.I.Te 
INSTALATII SRL in reorganizare, 
anunta vanzarea prin licitatie publica 
cu strigare a autoturismului Jeep 
Grand  Cherokee ,  s e r i e  sas iu 
1C4RJFCM5CC309858,  proprie-
tatea SC S.I.Te INSTALATII SRL. 
Pretul de pornire este de 15.500 euro 
+ TVA (platibil in lei la cursul BNR 
din data efectuarii platii). Sedinta de 
licitatie a fost fixata la data de 
04.08.2021, la sediul administrato-
rului judiciar din Bucuresti str. 
Buzesti nr.71, et.5, cam.504, sector 1, 
ora 14.00 iar daca autoturismul nu se 
adjudeca la aceasta data, urmatoa-
rele sedinte de licitatie vor avea loc in 
datele de: 11.08.2021, 18.08.2021, 
25.08.2021, 01.09.2021, 08.09.2021, 
15.09.2021, 22.09.2021, 29.09.2021 si 
06.10.2021, la sediul administrato-
rului judiciar din Bucuresti str. 
Buzesti nr.71, et.5, cam.504, sector 1, 
ora 14.00. Participarea la sedinta de 
licitatie este conditionata de consem-
n a r e a  i n  c o n t u l  n r . 
RO02BREL0002001463070100 
deschis la Libra Internet Bank, pe 
seama debitoarei SC S.I.Te INSTA-
LATII SRL, sub sancţiunea decăderii, 
cel tarziu cu o zi inainte de data si ora 

stabilita pentru sedinta de licitatie, a 
garantiei de 10% din pretul de 
pornire si de achizitionarea pana la 
aceeasi data a Caietului de sarcini. 
Pretul Caietului de Sarcini este in 
valoare de 1.000 lei + TVA si se achită 
prin OP in contul nr. RO43INGB 
5514999900 513726  deschis la ING 
BANK Sucursala Dorobanti pe 
seama administratorului judiciar 
DINU URSE SI ASOCIATII SPRL 
sau prin numerar la sediul din Bucu-
reşti, str. Buzesti nr.71, et.5, sector 1. 
Pentru relatii suplimentare sunati la 
telefon: 021.318.74.25, email: dinu.
urse@gmail.com.

l 1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail,  persoană de 
contact: Consiliul Local Soveja, 
comuna Soveja, județul Vrancea, 
telefon/fax 0237/242.001, e-mail: 
contact@comuna soveja.ro, cod fiscal 
4447339. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea şi iden-
tificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: patru spaţii în Dispensarul 
uman, conform caietului de sarcini, 
comuna Soveja, sat Dragosloveni, 
judeţul Vrancea, după cum urmează: 
-suprafaţa de 16.65 mp -cu destinaţia 
Cabinet farmacie, conform H.C.L. 
nr.28/31.05.2021; -suprafaţa de 16,65 
mp -cu destinaţia Cabinet analize 
m e d i c a l e ,  c o n f o r m  H . C . L . 
nr.27/31.05.2021; -suprafaţa de 34,61 
mp -cu destinaţia Cabinet medic 
f a m i l i e ,  c o n f o r m  H . C . L . 
nr.28/31.05.2021; -suprafaţa de 
34,00mp -cu destinaţia Cabinet 
stomatologic ,  conform H.C.L. 
nr.29/31.05.2021; ce aparțin dome-
niului public al Consiliului Local 
Soveja, județul Vrancea, şi temeiului 
legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019, 
art.332-333. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: se regă-
s e s c  î n  c a i e t u l  d e  s a r c i n i . 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin 

care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Compartimentul Finan-
ciar, impozite, taxe, achiziţii publice, 
resurse umane. 3.2.Denumirea şi 
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul institu-
ției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atri-
buire: Se poate obține de la Compar-
t imentul  F inanc iar,  contab i l , 
impozite, taxe, achiziţii publice, 
resurse umane din cadrul Primăriei 
Comunei Soveja, comuna Soveja, 
județul Vrancea. 3.3.Costul şi condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 100 lei/
exemplar, se achită numerar la Casi-
eria Primăriei Comunei Soveja. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 03.08.2021, ora 14.00. 
4 .Informați i  pr ivind oferte le : 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
t e lor :  11 .08 .2021 ,  o ra  10 .00 . 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Soveja, 
comuna Soveja Compartimentul 
Financiar, contabil, impozite, taxe, 
achiziţii publice, resurse umane, 
județul Vrancea. 4.3.Numărul de 
exemplare 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: 
11.08.2021, ora 12.00, Primăria 
Comunei Soveja, județul Vrancea, 
Sala de şedinţe. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon şi/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Vrancea, Focşani, Bdul 
Independenţei, nr.19-21, județul 
Vrancea, telefon 0237/216.000, fax 
0237/235.896,  e-mail :  tribuna-
lul-vrancea@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către 

instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 20.07.2021.

l 1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
U.A.T.Județul Olt, prin Consiliul 
Judeţean Olt, municipiul Slatina, cu 
sediu în B-dul A.I.Cuza, nr.14, judeţul 
Olt ,  te lefon 0249/431.080,  fax 
0249/431.122, e-mail: cjolt@cjolt.ro, 
website: http://www.cjolt.ro, cod fiscal 
4394706. 2.Informații  generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea şi identi-
ficarea bunului care urmează să fie 
închiriat: spații în suprafață totală de 
182,00mp, conform caietului de 
sarcini, din domeniul public al Jude-
țului Olt şi din administrarea Consi-
liului Județean Olt, amplasate în 
imobilul „Policlinica Veche”, et.1, 
corp 2, situate în str.Aleea Tineretului, 
nr.1, Slatina, județul Olt, înscrise în 
CF nr.16819 Slatina, nr.cadastral 
4 7 9 9 ,  c o n f o r m  H . C . J . O l t 
nr.32/25.02.2021 şi temeiul legal: 
O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind 
Codul administrativ cu modificările şi 
completările ulterioare. -destinația 
spațiilor închiriate va fi pentru desfă-
şurarea de activități administrative şi 
medicale. 3. Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atri-
buire: a)gratuit de la adresa web: 
http://www.cjolt.ro; b)la cerere, 
gratuit, pe suport de hârtie de la 
Serviciul Administrarea Patrimo-
niului, Unitatea Judeţeană pentru 
Monitorizarea Serviciilor Comunitare 
de Utilităţi Publice şi Autoritatea 
Judeţeană de Transport, camera 301 
din cadrul Consiliului Județean Olt. 
3.2.Denumirea şi datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația 

de atribuire: Se poate obține de la 
Serviciul Administrarea Patrimo-
niului, Unitatea Judeţeană pentru 
Monitorizarea Serviciilor Comunitare 
de Utilităţi Publice şi Autoritatea 
Judeţeană de Transport, camera 301 
din cadrul Consiliului Județean Olt, 
cu sediu în B-dul A.I.Cuza, nr.14, 
municipiul Slatina, judeţul Olt. 
3.3.Costul şi condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: Gratuit. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 16.08.2021, 
ora 16.00. 4. Informații privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 24.08.2021, ora 16.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Registratura Consiliului 
Județean Olt, municipiul Slatina, 
B-dul. A.I.Cuza, nr. 14, județul Olt. 
4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: într-un 
singur exemplar, în două plicuri sigi-
late -unul exterior şi unul interior. 
5.Data şi locul la care se va desfăşura 
şedința publică de deschidere a ofer-
telor: 25.08.2021, ora 13.00, la sediul 
Consiliului Județean Olt, Serviciul 
Adminis trarea  Patr imoniului , 
Unitatea Judeţeană pentru Monitori-
zarea Serviciilor Comunitare de Utili-
tăţi Publice şi Autoritatea Judeţeană 
de Transport, camera 301, Et.3, 
județul Olt. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon şi/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Olt, Slatina, Str.Mânăs-
tirii, nr.2, județul Olt, cod poştal 
230038, telefon 0249/414.989, fax 
0249/437.370, e-mail: tribunalul-olt@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 20.07.2021.

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa 

de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Gura Văii, comuna Gura 
Văii, sat Gura Văii, Str.Primăriei, nr.2, 
judeţul Bacău, telefon 0371/407.500, 
fax 0372/002.112, e-mail: primariagu-
ravai i@yahoo.com,  cod f i scal 
4278108. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: -teren păşune în suprafață de 
2.500 mp, identificat prin numărul 
cadastral 61844, situat în extravilanul 
comunei Gura Văii, suprafață ce 
aparține domeniului  privat al 
Comunei Gura Văii, conform teme-
iului legal O.U.G. nr.57/03.07.2019 şi 
H o t ă r â r i i  C o n s i l i u l u i  L o c a l 
nr.76/16.07.2021; -teren păşune în 
suprafață de 2.500mp, identificat 
prin numărul cadastral 61838, situat 
în intravilanul satului Rotunda, 
suprafață ce aparține domeniului 
privat al  Comunei Gura Văii , 
conform temeiului legal O.U.G. 
nr.57/03.07.2019 şi Hotărârii Consi-
liului Local nr. 68/28.06.2021; -teren 
păşune în suprafață de 2.500mp, 
identificat prin numărul cadastral 
61846, situat în extravilanul comunei 
Gura Văii -satul Rotunda, comuna 
Gura Văii, județul Bacău, suprafață 
ce aparține domeniului privat al 
Comunei Gura Văii, conform teme-
iului legal O.U.G. nr.57/03.07.2019 şi 
H o t ă r â r i i  C o n s i l i u l u i  L o c a l 
nr.67/16.07.2021. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: în urma unei solici-
tări scrise de la sediul Primăriei 
Comunei Gura Văii, județul Bacău. 
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire:  Compartiment Achiziți i 
Publice -Primăria Comunei Gura 
Văii, Str.Primăriei, nr.2, județul 
Bacău. 3.3.Costul şi condiţiile de 
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plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: Persoanele 
interesate pot achita contravaloarea 
documentației de atribuire în sumă 
de 470Lei la Casieria Primăriei 
Comunei Gura Văii sau în contul 
concedentului RO17TREZ 0625006 
XXX000079, deschis la Trezoreria 
O n e ș t i ,  c o d  f i s c a l  4 2 7 8 1 0 8 . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 02.08.2021, ora 15.00. 
4 .Informaţi i  pr ivind oferte le : 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
t e lor :  11 .08 .2021 ,  o ra  12 .00 . 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Gura 
Văii, comuna Gura Văii, Str.Primă-
riei, nr.2, județul Bacău. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: se depune într-un 
singur exemplar. 5.Data și locul la 
care se va desfășura sedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 12.08.2021, 
ora 09.00, Primăria Comunei Gura 
Văii, comuna Gura Văii, Str.Primă-
riei, nr.2, județul Bacău. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Judecătoriei 
Onești, cu sediul în municipiul 
Onești, Str.Tineretului, nr.1, judeţul 
Bacău, telefon 0234/311.913, fax 
0234/326.170, email: jud-onești-reg@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 20.07.2021.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti 
SRL, prin lichidator judiciar Just 
Insolv SPRL, anunta vanzarea la 
licitatie publica a urmatoarelor 
bunuri mobile aflate in patrimoniul 
debitoarei: calculator Pentium – 85 
lei, , expresor – 175 lei, lada frigori-
fica Zanussi – 190 lei, masina spalat 
Whirlpool – 85 lei, vitrina profesio-
nala – 300 lei, masina spalat si uscat 
rufe – 85 lei, aspirator I.nte – 30 lei, 
casa marcat Datecs, 4 buc la pretul 
de 55 lei/buc, combina frigorifica 
Bosch 310 L – 90 lei,  dulap – 30 lei, 
fier calcat si masa Whirlpool – 30 lei, 
frigider – 9 buc, la pretul de 105 lei 
buc, masina spalat Gorenje – 95 lei, 
mese mici – 22 buc, 10 lei/buc, mese 
mari – 9 buc, la pretul de 90 lei/buc, 
minibar Samsung – 16 buc, la pretul 
de 70 lei/buc, scaune – 2 buc. la 
pretul de 45 lei buc., televizoare – 25 
buc, la pretul de 50 lei/buc, uscator 

par Valera – 42,5 lei, uscator rufe – 
135 lei, uscator rufe Whirlpool-135 
lei, cafetiera Philips – 22,5 lei, tele-
vizor Funai – 140 lei, Sony mp3 – 85 
lei,  uscator maini Ino Elise – 180 lei, 
uscator maini Valera – 60 lei, vitrina 
vin Klisman – 675 lei. La preturile de 
mai sus se adauga TVA. Licitatiile 
publice au loc in baza hotararii 
Adunarii Creditorilor din 01.09.2019. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 50% din cel stabilit in 
raportul de evaluare. Sedintele de 
licitatie vor avea loc pe data de: 
29.07.2021, 30.07.2021, 03.08.2021, 
04.08.2021, 02.09.2021, 03.09.2021, 
08.09.2021, 09.09.2021, 15.09.2021,  
16.09.2021, 22.09.2021, 23.09.2021, 

29.09.2021, 30.09.2021, 06.10.2021,  
07.10.2021, 13.10.2021,  14.10.2021, 
20.10.2021, 21.10.2021 orele 12.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, 
bl.33S1, et. 7, cab.7B.  Relatii supli-
mentare la telefon 0344104525.

l SC Rovit SA, societate aflata in 
reorganizare judiciara, prin adminis-
trator judiciar anunta vanzarea la 
licitatie  a unor bunuri aflate in patri-
moniul debitoarei, in sensul ca urma-
toarele bunuri, respectiv:  Ferma 9 
- compusa din constructii: Sopron 
Cizelat (Depozit), Cladire Cantina, 
Grajd pt Cai, Sediu Ferma-Cladire 
Condeescu, Sopron Ingasaminte 

chimice, Gard Imprejmuire, Baraca 
Dormitor, Cladire Depozit, Atelier 
Mecanic, Rezervor pt Apa cu Sup 
Metal, Platforma Beton + Moderni-
zare Drum, Retea Electrica Aeriana, 
Rezervor motorina, Spatiu Depozi-
tare – Platforma, Grup sanitar, 
Rampa, Beci, fundatie, WC, bazin si 
terenul intravilan aferent in supra-
fata de 9.157 mp, situata in  Urlati, 
loc. Valea Mieilor, jud. Prahova la 
pretul de 416.575 lei si o serie de 
bunuri mobile, respectiv: subsolier 1 
buc. la pretul de 105 lei (fara TVA),  
bena remorca, 2 buc la pretul de 985 
lei/ buc (fara TVA). Licitatia publica 
are loc in baza hotararilor Adunarii 
Cred i to r i l o r  d in  09 .03 .2011 , 

30.05.2013, 05.08.2013, 12.08.2013, 
29.07.2014, 29.07.2014, 22.01.2015 a 
regulamentului de participare la lici-
tatie si a caietului de sarcini intocmit 
de lichidatorul judiciar. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 50 % 
din pretul stabilit in raportul de 
evaluare. Sedintele de licitatii vor 
avea loc pe data de 29.07.2021, 
05.08.2021, 07.09.2021, 09.09.2021, 
16.09.2021, 21.09.2021, 23.09.2021, 
30.09.2021, 06.10.2021, 12.10.2021, 
orele 12.00, la sediul administrato-
rului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr.12, bl. 33S1, et. 7, cab 
7B. Detalii: in caietul de sarcini si la 
telefon 0344104525.


