
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l SC HNI SRL, cu punct de lucru în Simand, 
nr.1019, jud.Arad, angajează 2 muncitori necalifi-
cați, ca manipulanți marfă, să fie cunoscători ai 
limbii engleze. Tel.0743.370.390, mail: sc_hni_
srl@live.com

l Tunari Salubrizare- Ilfov organizează în data 
de 25.02.2021 concurs recrutare pentru Şofer şi 2x 
Muncitor necalificat. Condiţii de participare: 
pentru Şofer/ Muncitor necalificat studii medii/ 
generale, pentru şofer permis categoria B şi C. 
Detalii la 021.424.43.62.

l  SC  Andoser  Europa  SRL,  având 
CUI:34600930, cu sediul în Sat Ulmi, Comuna 
Ulmi, Strada Principală, Nr.396, Județ Giurgiu, 
angajează: muncitor necalificat în agricultură, 
cod COR 921302- 1 posturi. Cerințe: studii medii, 
cunoştințe de limba engleză, cunoştințe în dome-
niul construcțiilor. Selecția are loc în data de 
23.02.2021, ora 08:00, la sediul societății.

l Primăria Oraş Balş, județul Olt, organizează 
concurs pentru ocuparea a 2 posturi contractual 
vacante, în conformitate cu prevederile H.G. 
nr.286/2011 cu modificările şi completările ulteri-
oare, astfel: -1 post inspector de specialitate 
debutant - Serviciul Asistență Socială; -1 post 
muncitor calificat -Serviciul Gospodărire Urbană. 
Condiții specifice: -inspector de specialitate debu-
tant: -studii superioare absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în specializarea asistență 
socială; -nu se cere vechime în specialitate. 
-muncitor calificat: -studii medii M/G; -nu se cere 
vechime în muncă. Candidații vor îndeplini 
condițiile prevăzute la art.3 din H.G. nr.286/2011 
republicată. Concursul va avea loc în data de 
17.03.2021, ora 10:00 -proba scrisă, şi în data de 
22.03.2021, ora 10:00 -interviu. Dosarele de 
concurs se depun la sediul Primăriei, Comparti-
ment Resurse Umane în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, respectiv în perioada 23.02.2021-
08.03.2021, ora 16:00. Bibliografiile se afişează la 
sediul Primăriei Oraşului Balş, județul Olt şi pe 
site-ul Primăriei Oraşului Balş, www.primaria-
bals.eu. Relații suplimentare se pot obține la 
telefon 0249/450.145.

l Primăria Comunei Dăeşti, cu sediul în 
Comuna Dăeşti, jud. Vâlcea organizează concurs 
pentru ocuparea următoarei funcţii contractuale 
vacante: -Şofer, grad profesional debutant, în  
cadrul compartimentului Stare civilă, Autoritate 
tutelară, Asistență socială. Concursul de va 

desfaşura la Sediul Primariei Dăeşti din locali-
tatea Dăeşti, Jud. Vâlcea şi va avea loc după 
următorul calendar: -Data limită de depunere a 
dosarelor:05.03.2021 -Data probei scrise a 
concursului:17.03.2021, ora 10:00 -Data şi ora 
interviului va fi anunțată după proba scrisă şi se 
va susține în termen de maximum 4 zile lucră-
toare de la data susținerii probei scrise; Condiții 
de participare la concurs: Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale conform art. 3 
al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. Condiţii 
specifice: studii liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; 
permis de conducere - categoria B; vechime: nu 
este cazul. Dosarele de înscriere la concurs, vor 
conţine în mod obligatoriu documentele prevă-
zute de art. 6 din Regulamentul cadru aprobat 
prin H.G. 286/2011. Bibliografia se va afişa la 
sediul Primăriei, pe pagina oficială, www.daesti.
ro şi poate fi solicitată la sediul primăriei din 
Comuna Dăeşti, judeţul Vâlcea. Relatii la 
telefon: 0350425873 sau direct la sediul Primă-
riei din Comuna Dăeşti, jud. Vâlcea. Persoana de 
contact: Dogaru Camelia Felicia - secretar 
general al comunei Primar, Popolan Gheorghe 
Valerian

CITAŢII
l Pârâta Binder Katalin este citată în 03.03.2021 
la Judecătoria Bistrița, în dosar 10953/190/2019.

l Se citează Baciu Dorin -Paul şi Baciu Mihai în 
dosarul 16479/193/2016 al Tribunalului Botoşani 
la Tribunalul Botoşani, la data de 24.03.2021.

l Se citează moştenitorii defunctului Floruț 
Iustin, cu ultimul domiciliu cunoscut în Păuliş, nr. 
17, jud. Arad la Judecătoria Lipova în data de 
18.03.2021, în proces cu Blaj Georgeta şi Blaj 
Stelian în dos. 1691/250/2020 având ca obiect 
uzucapine.

l Eventualii moştenitori ai defunctei Decuseară 
Irina, decedată la data de 09.02.2021, fostă cu 
ultimul domiciliu în Mun. Bucureşti, str. Lăstări-
şului nr. 28, sector 1, CNP 2400323400104, sunt 
citați să se prezinte la sediul Biroului Individual 
Notarial „JURA” din Mun. Bucureşti, Bld. Ferdi-
nand I, nr. 18, sector 2, la data de 24.03.2021, ora 
14:30, pentru dezbaterea succesiunii defunctei, 
dosar succesoral nr. 12/2021. Se vor aduce toate 
actele deținute în legătură cu această suucesiune. 
Neprezentarea se consideră neacceptare a succe-
siunii.

l Subsemnatul Ancuta Emil si Ancuta Athena, 
reclamanti in dosarul nr.1443/233/2020 aflat pe 
rolul Judecatoriei Galati chem in judecata paratii 
Lazarescu Teodor Honoriu, Municipiul Galati 
prin Primar , Cozma Gabriel si Cozma Sandica 
cu termen de judecata la data de 17.03.2021 ora 
10:00 pentru: -constatarea nulitatii absolute a 
Dispozitiei nr. 3612/05.03.2008 emisa de Munici-
piul Galati prin Primar avand ca obiect terenul in 
suprafata de 17 mp situati in Galati, str. 
Domneasca, nr. 101; -constatarea nulitatii abso-
lute a contractului de vanzare-cumparare auten-
tificat sub nr. 4417/07.10.2009 la Biroul Notarilor 
Publici Asociati Marina Claudiu Cornel si 
Sofronea Vider Ana Loredana (act subsecvent 
dispozitiei mentionata mai sus); -constatarea 
nulitatii absolute a actului de alipire autentificat 
sub nr.1036/09.03.2010(act subsecvent dispozitiei 
mentionata mai sus); -sa se dispuna rectificarea 
dreptului de proprietate al paratilor Cozma 
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Nr. 
crt. 

Denumire material  
Cantitate  

[m] 

Preț de pornire a  
licitației fără TVA  

[lei/m] 

Locul unde este 
depozitat materialul  

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

3 Saltea cu arcuri   90 x 200  27 80 
C.I.R.R.F.M. Bazna, 

jud. Sibiu  
4 Saltea cu arcuri 160 x 200  3 150 
5 Saltea cu arcuri 180 x 200  2 160 

 

NOTIFICARE 
Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl. A2, parter, 
jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, 
notifică deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC 
AYTUR INTERNAŢIONAL COM SRL, prin Încheierea civilă nr. 8/JS/CC/18.02.2021  
pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, în Dosarul 298/115/2021.
Debitorul SC AYTUR INTERNAŢIONAL COM SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile 
de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 
67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenţei.   
Creditorii debitorului S.C. AYTUR INTERNAŢIONAL COM S.R.L, cu sediul social 
in Reşiţa, P-ta 1 Decembrie 1918, bl. 24, sc. 1, et. 9, ap. 33, Jud. Caras-Severin, 
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J11/435/2007, CUI 21712826  trebuie să 
procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere 
a creanţei la Tribunalul Caraș-Severin până la termenul limită din data de 05.04.2021. 
Cererile trebuie însoțite de taxa de timbru în valoare de 200 lei.



Gabriel si Cozma Sandica inscris in Cartea 
Funciara potrivit hotararii pronuntate.

l În condiţiile Legii nr. 53/2003 -Codul muncii, 
republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007, 
O.M.A.I. nr. 23/2015, O.M.A.I. nr. 291/2011, toate 
cu modificările și completările ulterioare, și având 
în vedere Nota-raport nr. 1026103 din 19.10.2020 
privind aprobarea încadrării prin concurs a unor 
posturi, Centrul Medical de Diagnostic și Trata-
ment Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” 
București din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne, reia organizarea concursului în vederea 
încadrării, pe perioadă nedeterminată, prin recru-
tare din sursă externă, a postului contractual 
vacant de asistent medical principal, cu studii 
postliceale, la Asistență medicală de specialitate- 
Specialități clinice- Balneologie, Medicină fizică și 
Recuperare medicală, poziţia 277 din statul de 
organizare al Centrului Medical de Diagnostic și 
Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzu-
lescu” București, subordonat Direcției Medicale; 
Se solicită: •studii medii liceul sanitar cu durata 
de 5 ani sau echivalare de studii/ studii postliceale 
sanitare sau echivalente sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 
797/1997 privind echivalarea studiilor absolven-
ţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 
inclusiv cu nivelul studiilor postliceale sanitare în 
specialitatea Balneofizioterapie; •vechime în 
specialitate de 5 ani ca asistent medical. Pentru 
înscrierea, candidații vor transmite dosarul de 
concurs, exclusiv în format electronic, până la 
data de 05.03.2021, ora 14:00, la adresa de e-mail 
bru.cmdtank@mai.gov.ro. Concursul se va desfă-
șura la sediul Centrului Medical de Diagnostic și 
Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzu-
lescu” București din municipiul București, strada 
Miha i  Vodă ,  nr.17 ,  s ec tor  5 ,  a s t fe l : 
-09.03.2021-selecţia dosarelor de concurs; 
-01.04.2021- proba scrisă (test grilă); -06.04.2021- 
interviul. Relații suplimentare privind condițiile 
de participare, documentele necesare, calendarul 
de desfășurare a concursului, tematica și biblio-
grafia se pot obține de la sediul Centrului Medical 
de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. 
Nicolae Kretzulescu” București, telefon 
021.303.70.80, interior 30.542, precum și pe 
pagina de internet http://cmdta.mai.gov.ro, secţi-
unea -Carier - Anunţuri.

SOMAŢII
l Somatiune emisa in baza incheierii pronuntate 
la 17 septembrie 2020 de Judecatoria Sannicolau 
Mare in dosar 1943/295/2020. In temeiul art. 130 
din Decretul Lege 115/1938 se aduce la cunostinta 
publicului cererea formulata de petenta Hajos 
Ana-Maria cu domiciliul ales la sediul avocat 
Calapis Nicolae in Sannicolau Mare str. 16 
Decembrie 1989 nr. 9, a formulat cerere prin care 
a solicitat instantei sa constate ca a dobandit prin 
uzucapiune dreptul de proprietate asupra imobi-
lului inscris in CF-402462 Dudestii Vechi nr. top. 
412-413 reprezentand casa cu nr. 180 si teren de 
1439mp. Cei interesati sunt invitati sa faca 

opozitie cu mentiunea ca in termen de 30 zile de 
la publicarea prezentei judecatoruia va pasi la 
judecarea pricinii. Presedinte Muresan Ruxanra 
Stefana grefier Liga Elisabeta

l Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei 
Î n t o r s u r a  B u z ă u l u i  s u b  d o s a r  c i v i l 
nr.734/248/2020, reclamantul Secelean Gheorghe, 
cu domiciliul în comuna Sita Buzăului, sat 
Crasna, nr.1206A, județul Covasna, a invocat 
dobândirea dreptului de proprietate prin uzuca-
piune, asupra: imobilului teren, în suprafață de 
1.462mp, din care 581mp cu categoria de folo-
sință curți și construcții și 881mp, cu categoria de 
folosință fâneață, arabil, situat în comuna Sita 
Buzăului, sat Crasna, nr. 1123, județul Covasna, 
înscris în CF nr.24807 Sita Buzăului (provenit din 
conversia de pe hârtie a CF nr.3283 Buzăul Arde-
lean), nr. top.1979/7, în suprafață de 1.440mp. 
Imobilul situat în comuna Sita Buzăului, sat 
Crasna, nr. 1123, județul Covasna are ca vecină-
tăți: la nord -Comuna Sita Buzăului -drum (nr.
cad 24435), la Est -Bosioc Ileana, la Sud -Ene 
Viorel-Ioan (nr.cad 24707) și la Vest -Grigore 
Ancuța-Ionela. Toți cei interesați sunt somați să 
formuleze opoziție, cu precizarea că, în caz 
contrar, se va trece la judecarea cererii în termen 
de 30 de zile de la data emiterii somației și publi-
carea ei în condițiile legii.

DIVERSE
l Unitatea administrativ -teritorială Negrilești, 
din judeţul Vrancea, anunţă publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru sectorul 
cadastral nr.33, începând cu data de 01.03.2021, 
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei 
Negrilești, conform art.14, alin. (1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei și pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l Dibla Valentin cu domiciliul in Bucuresti, str.
Calea Victoriei nr.122, Bl.1, Ap.2 in calitate de 
titular al planului:P.U.Z.-Costruire ansamblu 
locuinte individuale si functiuni complementare 
P+1E+M, cu amenajarea circulatiilor si asigu-
rarea utilitatilor in Tarla.26,Parcela.70/17, 
N.C.66867, Comuna Berceni-Jud.Ilfov, anunta 
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei 
de incadrare. Prima versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei Protectia Mediu-
lui-Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele 
benzinariei Lukoil) sector 6 de luni pana joi intre 
orele:900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se 
primesc in scris la sediul A.P.M.Ilfov 
(tel.021/4301523) in termen de 15.zile calendaris-
tice de la publicarea  anuntului.

l Popa George si Sange Niculae cu domiciliul in 
comuna Berceni, str.Bd.1 Mai, nr.101, in calitate 
de titulari al planului:P.U.Z.-Costruire ansamblu 

locuinte individuale si functiuni complementare 
P+1E+M, cu amenajarea circulatiilor si asigu-
rarea utilitatilor in Tarla.4,Parcela.15/2/12,13,14, 
N.C.1565,2473,65605, Comuna Berceni-Jud.Ilfov, 
anunta publicul interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a avizului de mediu si declan-
sarea etapei de incadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului-Ilfov din Aleea Lacul Morii, 
nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil) sector 6 de luni 
pana joi intre orele:900-1100. Observatii/comen-
tarii si sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M.Ilfov (tel.021/4301523) in termen de 15.zile 
calendaristice de la publicarea  anuntului.

l Unitatea Administrativ-Teritorială Ruginești, din 
județul Vrancea, anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 
nr.53, începând cu data de 01.03.2021, pe o perioadă 
de 60 de zile, la sediul Primariei Ruginești, conform 
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publi-
cității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l SNGN Romgaz SA Sucursala Tg.Mureș, 
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Dâmbovița: nu se supune 
evaluării impactului asupra mediului, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul înlocuire în regim de 
urgență tronson 100m colector Finta Nr.Inventar 
19010417, propus a fi realizat în comuna Finta, 
sat Finta Mare, judeţul Dâmbovița. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la A.P.M.Dâmbovița 
din Municipiul Târgoviște, str.Calea lalomiței, 
nr.1, judeţul Dâmbovița, în zilele de luni-vineri, 
între orele 09.00-16.00, precum și la următoarea 
adresă de internet http://apmdb.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/obser-
vatii, la proiectul deciziei de încadrare în termen 
de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a 
autorității competente pentru protecţia mediului.

l Mănăstirea Pasărea avand sediul în Str. Nicolae 
Bălcescu, nr. 97, localitatea Pasărea, comuna 
Brănești, județul Ilfov, titular al planului/progra-
mului Plan urbanistic zonal pentru construire 
centru social cultural Sfânta Treime, Mănăstirea 
Pasărea din str. Nicolae Bălcescu, nr. 97, locali-
tatea Pasărea, com.Brănești, județul Ilfov, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
obținere a avizului de mediu pentru planul menți-
onat și declanșarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului poate fi consultată la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov, din 
Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, de luni până joi, 
între orele 09:00-11:00. Observații/comentarii și 
sugestii se primesc în scris la sediul A.P.M.Ilfov, 
(tel.021/430.15.23, 021/430.14.02, 0746.248.440) în 
termen de 18 zile de la data publicării anunțului.

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul societatii Solar S.A., cu sediul 
in Ploiesti, Str. Poligonului, nr. 2, Judetul 
Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului 
Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub 
nr. J29/1101/2001, avand CIF RO14344934, in 
temeiul dispozitiilor Legii nr.31/1990, republicata, 
cu completarile si modificarile ulterioare si ale 
actului constitutiv, convoaca Adunarea Generala 
Ordinara a Actionarilor societatii, pentru data de 
25.03.2021, ora 9:00, care se va tine la sediul aces-
teia situat in Ploiesti, Str. Poligonului, nr. 2, 
Judetul Prahova, avand urmatoarea ordine de zi: 
1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor 
financiare anuale aferente exercitiului financiar 
2020, pe baza rapoartelor prezentate de adminis-
tratorul societatii si de auditorul financiar. 2. 
Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 
2020, in rezultatul reportat, suma ce urmeaza a fi 
utilizata la divizarea partiala a societatii. 3. Apro-
barea bugetului de venituri si cheltuieli si continu-
area programului de investitii pentru anul 2021. 
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a adminis-
tratorului pentru exercitiul financiar aferent 
anului 2020. 5. Desemnarea/ imputernicirea unei 
persoane pentru indeplinirea formalitatilor nece-
sare pentru publicarea si inregistrarea Hotararii 
Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor la 
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribu-
nalul Prahova. La adunare pot participa toti 
actionarii, personal sau prin mandatar, conform 
dispozitiilor statutare. In cazul in care nu se vor 
indeplini conditiile legale privind cvorumul si 
valabilitatea deliberarilor, Adunarea Generala 
Ordinara a Actionarilor societatii Solar S.A., se va 
tine in data de 26.03.2021, la aceeasi ora, adresa si 
avand aceeasi ordine de zi.

l Administratorul societatii Solar S.A., cu sediul 
in Ploiesti, Str. Poligonului, nr. 2, Judetul 
Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului 
Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub 
nr. J29/1101/2001, avand CIF RO14344934, in 
temeiul dispozitiilor Legii nr.31/1990, republicata, 
cu completarile si modificarile ulterioare si ale 
actului constitutiv, convoaca Adunarea Generala 
Extraordinara a Actionarilor societatii, pentru 
data de 25.03.2021, ora 10:00, care se va tine la 
sediul acesteia situat in Ploiesti, Str. Poligonului, 
nr. 2, Judetul Prahova, avand urmatoarea ordine 
de zi: 1.  Aprobarea divizarii partiale a societatii 
Solar S.A., prin desprinderea unei parti din patri-
moniul sau si transferul ca un intreg in patrimo-
niul societatii beneficiare Ylioan Agro S.R.L., cu 
sediul in Ploiesti, Str. Poligonului, nr. 2, Cladirea 
C6, Judetul Prahova, inregistrata la ORC 
Prahova sub nr. J29/1753/2013, avand CUI 
RO32449300, conform Proiectului de divizare nr. 
1/07.01.2021 publicat pe pagina web www. solar-
ploiesti la data de 05.02.2021 si pe site-ul ONCR 
la data de 19.02.2021. 2. Schimbarea obiectului 
principal de activitate din Cod CAEN 6820 
“Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare 
proprii sau inchiriate” in Cod CAEN 4719 
“Comert cu amanuntul in magazine nespeciali-

zate, cu vanzare predominanta de produse neali-
mentare”, domeniul principal de activitate 471 
“Comert cu amanuntul in magazine nespeciali-
zate”, 47 “Comert cu amanuntul, cu exceptia 
autovehiculelor si motocicletelor.” 3. Modificarea 
capitalului social al societatii Solar S.A. si struc-
turii acestuia, in urma finalizarii divizarii, dupa 
cum urmeaza: a). diminuarea capitalului social de 
la 124.185 lei la 7.362,50 lei, respectiv 2.945 
actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei/actiune; 
b). majorarea capitalului social de la 7.362,50 lei 
la 90.000 lei prin emisiunea unui numar de 33.055 
actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei/actiune.  
In urma finalizarii divizarii, capitalul social 
subscris va fi de 90.000 lei, divizat in 36.000 
actiuni, cu valoare nominala de 2,50 lei fiecare. 
Structura capitalului social dupa divizare va fi 
urmatoarea:- Ylioan Agro S.R.L va detine un 
numar de 35.654 actiuni, avand valoarea nomi-
nala de 2,50 lei fiecare si o valoare totala de 89.135 
lei, reprezentand 99,0389 % din capitalul social;- 
Anghel Vasilica va detine un numar de 30 actiuni, 
avand valoarea nominala de 2,50 lei fiecare si o 
valoare totala de 75 lei, reprezentand 0,0835 % 
din capitalul social;- Badea Constantin va detine 
un numar de 39 actiuni, avand valoarea nominala 
de 2,50 lei fiecare si o valoare totala de 97,50 lei, 
reprezentand 0,1083 % din capitalul social;- 
Bogza IOANA va detine un numar de 40 actiuni, 
avand valoarea nominala de 2,50 lei fiecare si o 
valoare totala de 100 lei, reprezentand 0,1111 % 
din capitalul social;- Bogza Vasile va detine un 
numar de 40 actiuni, avand valoarea nominala de 
2,50 lei fiecare si o valoare totala de 100 lei, repre-
zentand 0,1111 % din capitalul social;- Cristea 
Soare va detine un numar de 40 actiuni, avand 
valoarea nominala de 2,50 lei fiecare si o valoare 
totala de 100 lei, reprezentand 0,1111 % din capi-
talul social;- Patru Angela va detine un numar de 
39 actiuni, avand valoarea nominala de 2,50 lei 
fiecare si o valoare totala de 97,50 lei, reprezen-
tand 0,1083 % din capitalul social;- Preda Elena 
va detine un numar de 39 actiuni, avand valoarea 
nominala de 2,50 lei fiecare si o valoare totala de 
97,50 lei, reprezentand 0,1083 % din capitalul 
social;- Radu Constantin va detine un numar de 
39 actiuni, avand valoarea nominala de 2,50 lei 
fiecare si o valoare totala de 97,50 lei, reprezen-
tand 0,1083 % din capitalul social;- Supp Maria 
va detine un numar de 40 actiuni, avand valoarea 
nominala de 2,50 lei fiecare si o valoare totala de 
100 lei, reprezentand 0,1111 % din capitalul 
social. 4. Aprobarea actualizarii actului consti-
tutiv al societatii ca urmare a procedurii de divi-
zare si armonizarea acestuia in conformitate cu 
prezenta hotarare a actionarilor. 5. Desemnarea/ 
imputernicirea unei persoane pentru indeplinirea 
formalitatilor necesare pentru publicarea si inre-
gistrarea Hotararii Adunarii Generale Extraordi-
nare a Actionarilor la Oficiul Registrului 
Comertului de pe langa Tribunalul Prahova si a 
formalitatilor necesare inregistrarii divizarii la 
ONRC. La adunare pot participa toti actionarii, 
personal sau prin mandatar, conform dispozitiilor 
statutare. In cazul in care nu se vor indeplini 
conditiile legale privind cvorumul si valabilitatea 
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deliberarilor, Adunarea Generala Extraordinara a 
Actionarilor societatii Solar S.A., se va tine in 
data de 26.03.2021, la aceeasi ora, adresa si avand 
aceeasi ordine de zi.

LICITAŢII
l SC Real Bucov SA, prin lichidator judiciar, 
anunta vanzarea la licitatie publica la pretul de 
3.403.118 lei a urmatorului activ imobiliar situat 
in com. Bucov, sat Pleasa, str. Industriei nr.1, jud.
Prahova, inscris in CF 20215 Bucov compus din: 
teren intravilan Cc in suprafata de 21.063,07 mp 
si urmatoarele constructii: Cladire C41/3-Hala 
impregnare si slefuire P cu S.c.d = 2.628,39 mp si 
S.u = 2.539,26 mp; C43-Hala produse speciale 
P+4E cu S.c la sol = 1.419,84 mp, S.u.p = 1.368,83 
mp, Su.e.1=1.273,02mp, Su.e.2 = 757,39mp, 
S.u.e.3 = 1.031,87mp, S.u.e4 = 1028,4 mp ; 
C44-Hala produse speciale P+5E Sc la sol = 
748,87 mp, S.u.p = 724,29mp, S.u.e.1 = 653,51 
mp, S.u.e2 = 653,51mp, S.u.e.3 = 653,51 mp, 
S.u.e.4 = 653,51 mp, S.u.e5 = 653,51 mp; 
C45-Hala presare special 1 P cu S.c.d = 2.018,84 
mp, Su = 1.948,16 mp; C49-Hala cuptor Kera P 
cu Scd = 3.017,01 mp, Su = 2.947,54 mp; C54-Bi-
rouri P+2E ,S.c.d = 151,07mp, S.u.p = 129,29 mp, 
S.u.E1 = 65,87 mp, S.u.E2 = 65,87 mp; C61-Hala 
presare special 2 P cu S.c = 1.716,51 mp, Su = 
1670,10 mp; C65-Depozit materii prime 2 P S.c.d 
= 2.291, 29mp Su = 2.222,60mp. Pretul de pornire 
al licitatiei este cel din raportul de evaluare 
intocmit de PFA Constantin Valerica si aprobat 
de Adunarea Creditorilor din 28.01.2021. Licita-
tiile publice vor avea loc pe data de: 02.03.2021, 
04.03.2021, 09.03.2021, 11.03.2021, 16.03.2021, 
18.03.2021, 23.03.2021, 25.03.2021, 30.03.2021, 
01.04.2021, orele 12:00 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1 
Cab. 7B, Et. 7. Conditiile de participare la licitatie 
si relatii suplimentare in caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar la pretul de 7.000 
lei fara TVA si la tel. 0344104525.

l Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în 
str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în confor-
mitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Alexandria nr. 14/29.01.2021, 
organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui 
teren în suprafaţă de 2.384,00 mp., aparţinând 
domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, cu numărul cadastral 31461, situat în 
strada Alexandru Ghica, nr. 107R. Licitaţia va 
avea loc în data de 23.03.2021, ora 10:00, la sediul 
Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, 
nr.139. Documentaţia de licitaţie poate fi studiată 
şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei 
municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare 
Patrimoniu Public şi Privat. Împotriva licitaţiei se 
poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, 
a contenciosului administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu 
Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului 
Alexandria, telefon 0247.317.732, int.132. Clarifi-
cările privind licitaţia se pot obţine maxim până 
la data de 16.03.2021.

l Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în 
str. Dunării nr. 139, cod fiscal 4652660, în confor-
mitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Alexandria nr. 15/29.01.2021, 
organizează licitaţie publică pentru vânzarea 
unui teren în suprafaţă de 227,00 mp., aparţi-
nând domeniului privat de interes local al muni-
cipiului Alexandria, cu numărul cadastral 31494, 
situat în strada Şoseaua Turnu Măgurele, nr.6E. 
Licitaţia va avea loc în data de 23.03.2021, ora 
10:00, la sediul Primăriei Municipiului Alexan-
dria, str. Dunării, nr. 139. Documentaţia de lici-
taţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, 
la sediul Primăriei municipiului Alexandria, 
Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat. 
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în 
condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului admi-
nistrativ, cu modificările şi completările ulteri-
oare. Informaţii suplimentare se pot obţine la 
Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat 
din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, 
telefon 0247317732, int.132. Clarificările privind 
licitaţia se pot obţine maxim până la data de 
16.03.2021.

l Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în 
str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în confor-
mitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Alexandria nr. 16/29.01.2021, 
organizează licitaţie publică pentru vânzarea 
unui teren în suprafaţă de 45,00 mp., aparţinând 
domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, cu numărul cadastral 31376, situat 
în strada Bucureşti, zona Dacia Service. Licitaţia 
va avea loc în data de 23.03.2021, ora 10:00, la 
sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. 
Dunării, nr.139. Documentaţia de licitaţie poate 
fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul 
Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul 
Gestionare Patrimoniu Public şi Privat. Împo-
triva licitaţiei se poate face contestaţie în condi-
ţi i le Legii  554/2004, a contenciosului 
administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare. Informaţii suplimentare se pot obţine 
la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi 
Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexan-
dria, telefon 0247.317.732, int.132. Clarificările 
privind licitaţia se pot obţine maxim până la data 
de 16.03.2021.

l SC Real Bucov SA, prin lichidator judiciar, 
anunta vanzarea la licitatie publica la pretul de 
198.436 lei a urmatorului activ imobiliar situat in 
com. Bucov, sat Pleasa, str. Industriei nr. 1, jud. 
Prahova compus din teren intravilan Cc de 3.589 
mp si urmatoarele constructii: Cladire C6-Statie 
electrica P cu Sc=235,21 mp, C 51-Casa 
pompelor cu Sc = 137,07 mp inscris in CF 20212 
a loc. Bucov. Pretul de pornire al licitatiei este cel 
din raportul de evaluare intocmit de PFA 
Constantin Valerica si aprobat de Adunarea 
Creditorilor din 28.01.2021. Licitatiile publice vor 
avea loc pe data de: 02.03.2021, 04.03.2021, 
09.03.2021, 11.03.2021, 16.03.2021, 18.03.2021, 
23.03.2021, 25.03.2021, 30.03.2021, 01.04.2021 
orele 12:00 la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1, Cab. 7B, Et. 

7. Conditiile de participare la licitatie si relatii 
suplimentare in caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar la pretul de 4.000 lei fara 
TVA si la tel. 0344104525.

l Insolvein SPRL, cu sediul în Timişoara, str.
Simion Bărnuţiu, nr.71, ap.1, în calitate de lichi-
dator judiciar al Cipalser SRL, CUI:10280510, 
organizează licitație publică cu strigare în fiecare 
zi de vineri a fiecărei săptămâni, începând cu 
data de 05.03.2021, ora 13.00, la sediul lichidato-
rului judiciar, pentru vânzarea bunurilor mobile 
după cum urmează: Excavator Hitachi Ex 700- 
168.700lei, Concasor 2- 66.200lei, Concasor mobil 
+stație Pegson, 1100x800 Premier- 258.900Lei, 
Excvator Liebherr- 201.500Lei, Autobasculanta 
Komatsu HD 465-5- 165.700Lei, părți utilaje 
carieră piatră, material refolosibil, 72.721Lei. 
Prețurile nu conțin TVA. Cei interesaţi să parti-
cipe la licitaţia publică cu strigare vor depune 
ofertele de cumpărare la sediul lichidatorului 
judiciar indicat mai sus. Prețul integral al bunu-
rilor se va achita în termen de maxim 2 zile de la 
data vânzării. Toţi cei care pretind vreun drept 
asupra bunurilor mobile licitate să anunţe lichi-
datorul judiciar, înainte de data stabilită pentru 
licitaţie (05.03.2021) sub sancţiunea de a nu mai 
fi ţinuţi în seamă după această dată. Alte infor-
maţii le puteţi afla de la lichidatorul judiciar la 
tel.0770.224.401.

l SC Real Bucov SA, societate în faliment, cu 
sediul în com Bucov, sat Pleaşa, str. Industriei, nr. 
1, jud. Prahova, prin lichidator judiciar Just 
Insolv SPRL, cu sediul în Ploieşti, str. Ion Maio-
rescu nr. 12, bl. 33S1 et. 7, cab. 7B, anunta 
vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in 
Bucov, loc. Pleasa, str. Industriei, nr. 1 in cadrul 
Fabricii de Caramizi Refractare Pleasa compus 
din: Cladire Pavilion Birouri - Unitate Indivi-

duala nr. 2 parter + 2 etaje , Sud = 1037,98 mp 
Scd = 1.215 mp si cota parte teren aferent de 553 
mp, situat in com. Bucov, sat Pleasa, str. Indus-
triei nr.1. Pretul de pornire al licitatiei este de 
532.988,50 lei, care este redus la 50% din pretul 
stabilit in raportul de evaluare si nu este purtator 
de TVA, deoarece valoarea constructiei este mai 
mare decat valoarea terenului. Pretul nu poate fi 
redus sub 50% din valoarea stabilita in raportul 
de evaluare. Imobilul este inscris in CF 21218-
C1-U2 Bucov si se compune din parter Sc = 459 
mp, Su-397.67 mp, etaj I Sc = 307 mp, Su = 
259,87mp, etaj II Sc = 449 mp, Su = 380,44 mp, 
cota parti comune din cladire 44,63% si cota 
parte teren 553mp. Totodata, se valorifica prin 
licitatie urmatoarele bunuri mobile: 13 birouri pt 
calculator la pret de 50 lei per buc. + TVA, 1 
birou mare la pret de 100 lei +TVA, 4 scaune la 
pret de 15 lei per buc. + TVA, 7 fisete metalice la 
pret de 100 lei per buc. + TVA, 1 comoda cu 2 usi 
la pret de 100 lei + TVA, 6 dulapuri cu 2 usi la 
pret de 100 lei per buc. + TVA, un dulap colt cu 5 
usi la pret de 200 lei + TVA, 1 polita cu 4 rafturi 
la pret de 50 lei + TVA si imobile care se mai 
gasesc in patrimoniul debitoarei, inclusiv garsoni-
erele libere din caminul de nefamilisti din Com. 
Bucov, sat Pleasa. Licitatia publica are loc in baza 
hotararii Adunarii Creditorilor din 16.12.2019, a 
regulamentului de participare la licitatie. 
Garantia de participare la licitatie pentru aceste 
bunuri este 10% din valoarea bunurilor licitate. 
Caietul de sarcini pentru imobilul situat in loc. 
Pleasa este in cuantum de 3.000 lei plus TVA. 
Taxa de participare la licitatie pentru garsonie-
rele libere din caminul de nefamilisti este in 
cuantum de 300 lei fara TVA pentru fiecare 
garsoniera. Sedintele de licitatii vor avea loc pe 
data de: 02.03.2021, 04.03.2021, 09.03.2021, 
11.03.2021, 16.03.2021, 18.03.2021, 23.03.2021, 
25.03.2021, 30.03.2021, 01.04.2021, orele 12:00, la 

sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu nr.12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. Relatii 
suplimentare la sediul lichidatorului judiciar cat 
si la telefon 0344104525.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti SRL, prin lichi-
dator judiciar Just Insolv SPRL, anunta vanzarea 
la licitatie publica a Complexului Restaurant 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, finalizat 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 
utilitatile avand instalatii de apa, instalatie elec-
trica, instalatie de incalzire - centrala termica 
proprie pe gaz, retea canalizare. Licitatiile publice 
pentru imobilul Hanul Gazarilor au loc in baza 
hotararii Adunarilor Creditorilor din 30.09.2019 
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A N U N Ţ
privind organizarea concursurilor/examenelor de încadrare pe durată determinată a 95 de posturi de personal civil contractual sezoniere, vacante în 

cadrul Complexului militar de instruire, reprezentare şi tranzit “Litoral”
I.  În baza art. 27 alin. (3*) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, cu modificările și completările ulterioare și în acord prevederilor 
art. 7 alin. (1) și (4) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 286 din 31.03.2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, Unitatea Militară 02574 Bucureşti organizează concursurile/examenele pentru încadrarea pe durată determinată, în perioada 26.04.2021 – 26.10.2021, a 95 de 
posturi de personal civil contractual sezonier, cu atribuţii de execuţie, vacante în cadrul Complexului militar de instruire, reprezentare şi tranzit “Litoral”, astfel: - 9 posturi de funcţionar, prevăzute cu 
studii medii (liceul cu diplomă de bacalaureat) şi perfecţionare / specializare în domeniul turism sau recepţioner hotel. Obligatoriu să fi desfăşurat minim 6 luni activitate profesională în domeniul turism 
sau recepţioner hotel, perioadă dovedită prin documente justificative; - 3 posturi de muncitor calificat I (bucătar), prevăzute cu studii generale (minim 8 clase)/ profesionale sau liceale cu diplomă 
de bacalaureat şi calificare profesională în meseria de bucătar. Obligatoriu să fi desfăşurat minim 9 ani activitate profesională în meseria de bucătar, perioadă dovedită prin documente justificative; - 9 
posturi de muncitor calificat IV (bucătar), prevăzute cu studii generale (minim 8 clase)/ profesionale sau liceale cu diplomă de bacalaureat şi calificare profesională în meseria de bucătar. Nu sunt 
prevăzute cerinţe referitoare la vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor absolvite; - 1 post de muncitor calificat I (ospătar), prevăzut cu studii generale (minim 8 clase)/ profesionale sau 
liceale cu diplomă de bacalaureat şi calificare profesională în meseria de ospătar sau chelner. Obligatoriu să fi desfăşurat minim 9 ani activitate profesională în meseria de ospătar sau chelner, perioadă 
dovedită prin documente justificative; - 3 posturi de muncitor calificat III (ospătar), prevăzute cu studii generale (minim 8 clase)/ profesionale sau liceale cu diplomă de bacalaureat şi calificare 
profesională în meseria de ospătar sau chelner. Obligatoriu să fi desfăşurat minim 3 ani activitate profesională în meseria de ospătar sau chelner, perioadă dovedită prin documente justificative; -12 
posturi de muncitor calificat IV (ospătar), prevăzute cu studii generale (minim 8 clase)/ profesionale sau liceale cu diplomă de bacalaureat şi calificare profesională în meseria de ospătar sau 
chelner. Nu sunt prevăzute cerinţe referitoare la vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor absolvite; - 26 posturi de muncitor necalificat I, prevăzute cu studii generale (minim 8 clase) sau 
liceale cu diplomă de bacalaureat. Obligatoriu să fi desfăşurat minim 3 ani activitate profesională, perioadă dovedită prin documente justificative; - 32 posturi de îngrijitor, prevăzute cu studii generale 
(minim 8 clase) sau liceale cu diplomă de bacalaureat. Obligatoriu să fi desfășurat minim 6 luni activitate profesională, perioadă dovedită prin documente justificative. II. Concursurile/examenele pentru 
ocuparea acestor posturi se desfăşoară la sediul Unităţii Militare 02441 Mangalia, str. Gala Galaction, nr. 8 – 12, judeţul Constanţa și constau în susținerea probei scrise și interviu pentru posturile 
de funcţionar, respectiv probei practice și interviu pentru posturile de muncitor calificat (bucătar și ospătar), îngrijitor şi muncitor necalificat. Probele de concurs se desfășoară, astfel: Proba scrisă 
sau practică: în data de 31.03.2021, ora 10.30; Interviul: în data de 06.04.2021, ora 10.30. III. Data-limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 09.03.2021, ora 14.00. Dosarele de 
concurs se depun la sediul Unităţii Militare 02441 Mangalia, str. Gala Galaction, nr. 8-12, judeţul Constanţa şi se iau în evidenţă la sediul Unităţii Militare 02574 Bucureşti, Bdul. Drumul Taberei, nr. 7B, 
sector 6, în termenul - limită stabilit. IV.Personalul admis la concurs și declarat apt pentru a desfășura activitatea profesională specifică postului, conform certificatului medical eliberat de medicul de 
medicina muncii, se prezintă la post în data de 26.04.2021 ora 08.00 și va fi încadrat în baza contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată, cu normă întreagă (8 ore/zi), în perioada 
26.04.2021 – 26.10.2021. V.Secretariatul comisiilor de concurs poate fi contactat la telefon 021.315.54.85 interior 2217. VI. Detalii privind condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea posturilor, 
calendarul activităților desfășurate, bibliografia şi tematica de concurs/examen se pot obţine la sediul Unităţii Militare 02574 Bucureşti, din Bdul. Drumul Taberei, nr. 7B, sector 6, la sediul Unităţii Militare 
02441 Mangalia, str. Gala Galaction, nr. 8 – 12, judeţul Constanţa, pe portalul posturi.gov.ro. şi pe pagina de internet „www.logmil.ro”, sau la secretariatul comisiilor de concurs, telefon 021.315.54.85 
int. 2217. VII.În situația în care, legislația națională și/sau cea specifică vor prevede aspecte / elemente incidente privind legalitatea / necesitatea/oportunitatea activității referitoare la încadrarea 
posturilor, data prezentării la post, desfășurarea contractului individual de muncă, limitarea / amânarea / suspendarea / anularea misiunii de bază a structurii, se va aplica întocmai cadru normativ.



si 18.02.2021 si a Caietului de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar. Sedintele de licitatie vor avea 
loc pe data de: 24.02.2021, 26.02.2021, 10.03.2021, 
24.03.2021, 07.04.2021, 21.04.2021, 05.05.2021, 
19.05.2021, 03.06.2021, 10.06.2021 orele 13:00, la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B. Relatii 
suplimentare 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 Serviciul Public de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat al Municipiului Sibiu anunță 
organizarea unei licitații publice în vederea închi-
rierii a: - 7 standuri de prezentare şi vânzare şi 
amplasamentele aferente acestora, în suprafață 
de 4 mp aparținând domeniului public al Munici-
piului Sibiu, situate în Municipiul Sibiu, Piața 
Mică; - 4 mobiliere de prezentare şi vânzare şi a 
amplasamentelor aferente acestora în suprafață 
de 12 mp aparținând domeniului public al Muni-
cipiului Sibiu, situat în Municipiul Sibiu, pe aleea 
de acces în Grădina Zoologică din Municipiul 
Sibiu; - 27 standuri de prezentare şi vânzare şi 
amplasamentele aferente acestora, în suprafață 
de 2 mp aparținând domeniului public al Munici-
piului Sibiu, situate în Municipiul Sibiu, str. Papiu 
Ilarian. Bunurile se închiriază conform O.U.G. 
57/2019 în vederea desfăşurării activităților de 
comerț  conform H.C.L.28/31.01.2020, 
H.C.L.29/31.01.2020 şi H.C.L. 30/31.01.2020. 
Obținerea caietului de sarcini se poate face contra 
cost (50 lei) începând cu data de 22.02.2021 ora 
12:00 de la sediul Serviciul Public de Adminis-
trare a Domeniului Public şi Privat al Munici-
piului Sibiu din Sibiu, Piața Mică nr. 22, telefon 
0269/213302, persoană de contact: Ivan Silvana, 
sau gratuit on-line accesând www.spadpp.sibiu.
ro; Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 
05.03.2021 ora 12:00; Data limită de depunere a 
ofertelor: 12.03.2021 ora 12:30; Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Registratura Serviciului 
Public de Administrare a Domeniului Public şi 
Privat Sibiu, Sibiu, Piața Mică nr.22; Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar original Data şi locul la care se va 
desfăşura şedința publică de deschidere a ofer-
telor: 15.03.2021 ora 10:00 deschidere oferte 
(plicuri exterioare) stand de prezentare şi vânzare 
şi amplasamentele aferente acestora de pe aleea 
de acces spre Grădina Zoologică; 15.03.2021 ora 
11:00 deschidere oferte (plicuri exterioare) stan-
duri de prezentare şi vânzare şi amplasamentele 
aferente acestora din Piața Mică; 15.03.2021 ora 
12:00 deschidere oferte (plicuri exterioare) stan-
duri de prezentare şi vânzare şi amplasamentele 
aferente acestora str. Papiu Ilarian. 18.03.2021 ora 
10:00 deschidere oferte (plicuri interioare) stand 
de prezentare şi vânzare şi amplasamentele 
aferente acestora de pe aleea de acces spre 
Grădina Zoologică; 18.03.2021 ora 11:00 deschi-
dere oferte (plicuri interioare) standuri de prezen-
tare şi vânzare şi amplasamentele aferente 
acestora din Piața Mică; 18.03.2021 ora 12:00 

deschidere oferte (plicuri interioare) standuri de 
prezentare şi vânzare şi amplasamentele aferente 
acestora de pe str. Papiu Ilarian. Locul de desfă-
şurare al şedinței de deschidere a ofertelor: 
Teatrul Gong, Sibiu, str. Alexandru Odobescu nr.4 
Eventualele contestații cu privire la desfăşurarea 
licitației publice se vor depune la registratura 
Serviciului Public de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat al Municipiului Sibiu în termen de 
48 de ore de la data desfăşurării licitației, iar 
comisia de soluționare a contestațiilor va analiza 
contestațiile în termen de 5 zile de la data înregis-
trării acestora. Participanții nemulțumiți de 
rezultatul licitației pot depune contestație în 
condițiile art.6 din Legea nr.554/2004 privind 
contenciosul administrativ. Data transmiterii 
anunțului spre publicare: 19.02.2021

l Dinu, Urse si Asociatii SPRL, in calitate de 
administrator judiciar, scoate la vanzare urmatoa-
rele bunuri, astfel: Pachet remorcher fluvial BM 
180 (BAC) Spet 51. Pretul de pornire al licitatiei 
este de 165.458,76 euro, exclusiv TVA. Pachet 
ponton dormitor si bunuri mobile aferente. Pretul 
de pornire al licitatiei este de 55.030,81 euro, 
exclusiv TVA. Pachet statie distributie carburanti. 
Pretul de pornire al licitatiei este de 74.451,46 
euro, exclusiv TVA. Terenul aferent nu este 
proprietatea SC Spet Shipping SA, fiind detinut 
in baza unui contract de asociere. Pachet statie 
dezinfectie autovehicule. Pretul de pornire al lici-
tatiei este de 18.860 euro, exclusiv TVA. Terenul 
aferent nu este proprietatea SC Spet Shipping 
SA, fiind detinut in baza unui contract de 
asociere. Pachet cladire restaurant. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 39.127,91 euro, exclusiv 
TVA. Terenul aferent nu este proprietatea SC 
Spet Shipping SA, fiind detinut in baza unui 
contract de asociere. Apartament -2 camere, in 
suprafata utila de 42,94 mp, situat in Bechet, str. 
Calugareni nr. 6, bl. B1, sc. A, et. 1, ap. 8, jud. 
Dolj. Pretul de pornire al licitatiei este de 14.000 
EUR. Imobilul scos la vanzare nu este purtator de 
TVA. Valorificare bunuri atat la pachet cat si 
individual: Pachet autovehicule rutiere la pretul 
de 5.256 euro, exclusiv TVA sau la preturile indi-
viduale din raportul de evaluare intocmit in 
procedura insolventei. Autovehicule rutiere la 
pretul total/pachet de 38.220 lei, exclusiv TVA sau 
la preturile individuale din raportul de evaluare 
intocmit in procedura insolventei. Autovehicule 
rutiere la pretul total de 925 euro, exclusiv TVA 
sau la preturile individuale din raportul de 
evaluare intocmit in procedura insolventei. 
Pachet bunuri mobile la pretul de 1.575,17 euro, 
exclusiv TVA sau la preturile individuale din 
raportul de evaluare intocmit in procedura insol-
ventei. Pachet mijloace fixe si obiecte de inventar 
la pretul de 5.846,3 euro, exclusiv TVA sau la 
preturile individuale din raportul de evaluare 
intocmit in procedura insolventei. Pretul Caie-
tului de Sarcini: -100 lei exclusiv TVA pentru 
oferte care privesc bunuri cu un prêt de pornire 
pana la 2.000 lei inclusiv; -500 lei exclusiv TVA 
pentru oferte care privesc bunuri cu un prêt de 

pornire intre 2.000 lei si 5.000 lei inclusiv; -1.000 
lei exclusiv TVA pentru oferte care privesc bunuri 
cu un prêt de pornire intre 5.000 lei si 10.000 lei; 
-3.500 lei exclusiv TVA pentru oferte care privesc 
bunuri cu un pret de pornire peste 10.000 lei; 
Pretul Caietului de sarcini se achită prin OP in 
contul nr. RO 43 INGB 5514 9999 0051 3726 
deschis la ING Bank -Sucursala Dorobanti, pe 
seama administratorului judiciar Dinu Urse si 
Asociatii SPRL sau in numerar la sediul adminis-
tratorului judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr. 
71, et. 5, cam.502-505, sector 1. Participarea la 
licitatie este conditionata de: -consemnarea in 
contul nr. RO31 UGBI 0000 7920 0310 8RON 
deschis la Garanti Bank, Sucursala Lipscani, cel 
mai tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita 
pentru licitatie, a garantiei de 10% din pretul de 
pornire al licitatiei; -achizitionarea cel mai tarziu 
cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru lici-
tatie a Caietului de sarcini, ce poate fi achitat in 
contul administratorului judiciar sau in numerar 
la sediul ales al acestuia. Prima sedinta de licitatie 
a fost fixata la data de 11.03.2021, ora 15:00 iar 
daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data, 
licitatia se va relua saptamanal, in fiecare zi de joi, 
ora 15:00, pana la sfarsitul lunii mai 2021. Sedin-
tele de licitatie se vor desfasura la sediul adminis-
tratorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 
71, et. 5, cam. 504, sector 1. Listele cu bunuri pot 
fi obtinute de la sediul administratorului judiciar. 
Pentru relatii suplimentare sunati la tel. 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.

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: Consiliul Local 
Fârdea, comuna Fârdea, nr.107, județul Timiş, 
telefon 0256/320.793, fax 0256/335.459, e-mail: 
primaria_firdea@yahoo.com, cod fiscal 4483846. 
2. Informații generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: -teren în supra-
față de 1.000mp, situat în intravilanul localitaţii 
Fârdea, CF403500, 127-128/1/a/1/2, proprietate 
privată a Comunei Fârdea, conform H.C.L. 
nr.19/16.02.2021 şi temeiului legal: O.U.G. 
nr.57/03.07.2019; -teren în suprafață de 1.100mp, 
situat în intravilanul localitaţii Fârdea, 
CF401545, nr.cadastral 401545, proprietate 
privată a Comunei Fârdea, conform H.C.L. 
nr.20/16.02.2021 şi temeiului legal: O.U.G. 
nr.57/03.07.2019. 3. Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: prin soli-
citarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei 
Fârdea, -secretariat. 3.2. Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: se poate obține de 
la Compartimentul Secretariat din cadrul Primă-
riei Comunei Fârdea, localitatea Fârdea, nr.107, 
județul Timiş. 3.3. Costul şi condiţiile de plată 

pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: gratuit. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 04.03.2021, ora 14:00. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 15.03.2021, ora 10:00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: oferta va fi depusă la 
Primăria Comunei Fârdea, Compartimentul 
Secretariat, localitatea Fârdea, nr. 107, județul 
Timiş. 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 desfă-
şura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
15.03.2021, ora 11:00, la sediul Primăriei 
Comunei Fârdea, localitatea Fârdea, nr. 107, 
județul Timiş -Sala de şedință. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la 
Secția de Contencios Administrativ Judecătoria 
Oraşului Făget, Făget, Str.1 Decembrie 1918, nr. 3, 
județul Timiş, telefon 0256/320.499, fax 
0256/320.799, email: lavinia.miclau@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
19.02.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail, persoană de contact: Consi-
liul Local Fârdea, comuna Fârdea, nr.107, județul 
Timiş, telefon 0256/320.793, fax 0256/335.459, 
e-mail: primaria_firdea@yahoo.com, cod fiscal 
4483846. 2. Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în special descri-
erea şi identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: -clădire (fost dispensar) suprafață de 
224mp în localitatea Gladna Montană şi teren 
aferent în suprafață de 3.575mp, situat în locali-
tatea Gladna Montană, nr.74A, proprietate 
privată a Comunei Fârdea, conform H.C.L. 
nr.21/16.02.2021 şi temeiului legal: O.U.G. 
nr.57/03.07.2019, art.332-333. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atri-
buire: prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei 
Comunei Fârdea -Secretariat. 3.2. Denumirea şi 
datele de contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atri-
buire: se poate obține de la Compartimentul 
Secretariat din cadrul Primăriei Comunei Fârdea, 
localitatea Fârdea, nr. 107, județul Timiş. 3.3. 
Costul şi condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: gratuit. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 04.03.2021, ora 14:00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 15.03.2021, ora 10:00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: oferta va fi depusă la 

Primăria Comunei Fârdea, Compartimentul 
Secretariat, localitatea Fârdea, nr. 107, județul 
Timiş. 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 desfă-
şura şedința publică de deschidere a ofertelor: 
15.03.2021, ora 11:00, la sediul Primăriei 
Comunei Fârdea, localitatea Fârdea, nr.107, 
județul Timiş -Sala de şedință. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: 
Acțiunea în justiție se poate introduce la Secția de 
Contencios Administrativ Judecătoria Oraşului 
Făget, Făget, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 3, județul 
Timiş, telefon 0256/320.499, fax 0256/320.799, 
email: lavinia.miclau@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 19.02.2021.

l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită 
lichidator judiciar conform incheiere din data de 
15.02.2021 pronunţată de Tribunalul Prahova, 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ 
şi Fiscal - Biroul faliment, în dosarul 
nr.578/105/2021, anunţă deschiderea procedurii 
simplificate a insolventei debitoarei THE Bigb 
Food SRL cu sediul social în Campina, str. Aleea 
Scarisoara, nr. 10A, jud. Prahova, Județ Prahova, 
înregistrată la ORC sub nr. J29/2077/2018, cod de 
identificare fiscală RO39994371. Termenul limită 
inregistrarea cererilor de admitere a creantei este 
02.04.2021. Termenul limită pentru întocmirea 
tabelului preliminar al creanţelor si publicare in 
BPI este 12.04.2021. Termenul pentru definiti-
varea tabelului creantelor este 25.04.2021. 
Adunarea creditorilor are loc la data de 
19.04.2021 ora 11:00 la sediul administratorului 
judiciar.
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Cu adânca durere, cooperatorii 
anunţă trecerea în nefiinţă 

a celei ce a fost PREŞEDINTE 
S.C.M. Igiena  Bucureşti 

DRAGAN DANIELA.  
Sincere regrete!
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