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OFERTE SERVICIU
l S.C.Business Profesional
Distribution S.R.L. organizează
în data de 22.03.2022, ora 10.00,
concurs în vederea ocupării
postului de femeie de serviciu
cod COR 911201. Pentru detalii
telefon: 021.230.80.86.
l Angajam ingrijitor curte,
zona Pipera, jud Ilfov. Cerinta
obligatorie: permis conducere
cat B. Detalii la tel 0745.120.251.
l SC Intermark Design SRL
anunta vacantarea a doua
posturi de sudori. CV-urile se
pot depune la adresa de mail
chr.esat@gmail.com pana la
data de 23.03.2022.
l Passager SRL, cu sediul în
Arad, Str.Bodrogului nr.26, județ
Arad, angajează lucrător
sortator deșeuri reciclabile
932907 (70 poziții), cerințe: 2 ani
experiență, limba engleză.
CV-urile se pot depune la sediul
firmei până la data de
23.03.2022. Informații la sediul
firmei.
l SC Recondi Construct SRL
anunta vacantarea urmatoarelor
posturi: 2 posturi de faiantari, 2
posturi de tencuitori, 1 post de
rigipsar, 1 post de dulgher.
CV-urile se pot depune la adresa
de mail chr.esat@gmail.com
pana la data de 23.03.2022.
l SC Total Waste Recycling
SRL, având CUI 17094344, cu
sediul în Comuna Jilava, Strada
Prelungirea Șoselei Giurgiului,
Nr.33A, Clădirea C1, Județ
Ilfov, angajează: lucrător
sortator deșeuri reciclabile, cod
COR 932907- 6 posturi. Cerințe:
studii medii, cunoștințe de limba
engleză, cunoștințe în domeniul
serviciilor. Selecția are loc în
data de 23.03.2022, ora 09.00, la
sediul societății.
l SC Feruccio Construct SRL,
având CUI:30392054, cu sediul

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro
în Sat Brazii de Sus, Comuna
Brazi, Strada Trandafirilor,
Nr.33G, etaj 1, Județ Prahova,
angajează: Instalator apa, canal,
cod COR 712602- 10 posturi,
Faianțar, cod COR 712201- 10
posturi, Dulgher (exclusiv restaurator), cod COR 711501- 15
posturi. Cerințe: vechime 6 luni,
studii medii, cunoștințe de limba
engleză, cunoștințe în domeniul
construcțiilor. Selecția are loc în
data de 23.03.2022, ora 09.00, la
sediul societății.
l SC Schmid Electrocity SRL,
având CUI: 41997736, cu sediul
în București Sectorul 5, Strada
Câmpia Mierlei, Nr.50, Camera
5, angajează: Confecționer,
prelucrator în industria textilă
cu cod COR 753113- 1 post.
Cerințe: studii medii, cunoștințe
de limbă engleză, cunoștințe în
domeniul producției. Selecția
are loc în data de 23.03.2022, ora
10.00, la sediul societății.
l Anunț suspendare concurs:
Institutul de Fonoaudiologie și
Chirurgie Functională- ORL
„Prof.Dr. Dorin Hociota”, cu
sediul în București, strada
Mihail Cioranu nr.21, Sector 5,
anunță suspendarea concursului
pentru ocuparea posturilor
contractuale vacante: -1 post Șef
serviciu financiar contabilitate,
-1 post consilier juridic I A, -1
post auditor gradul I, -1 post
referent de specialitate debutant, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea a
III-a, nr.206 din 09.03.2022 și în
Jurnalul din 09.03.2022 cu
numărul de înregistrare 323382.
Candidaturile înregistrate până
la data publicării anunțului de
suspendare se consideră valide
dacă persoanele care au depus
dosarele de concurs își exprimă
în scris intenția de a participa
din nou la concurs la noile date.
l Administraţia Naţională a
Rezervelor de Stat și Probleme
Speciale -Unitatea Teritorială
235, cu sediul în sat Adânca,

com.Gura Ocniței, judeţul
Dâmbovița, organizează concurs
pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a funcţiei
contractuale vacante de
pompier, din cadrul Compartimentului Pază PSI în următoarele condiţii: Candidaţii trebuie
să îndeplinească condiţiile generale pentru ocuparea funcţiei
contractuale conform art.3 al
Regulamentului-Cadru aprobat
prin H.G.nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare,
coroborate cu art.542 din
O.U.G.57/2019 -Codul Administrativ. Studii minim 10 clase.
Vechime în munca: nu este
necesară. Vechime în specialitate
-nu este necesară. Autorizație de
acces la informații clasificate
nivel secret de serviciu, obținută
după angajare. Concursul se
organizează la sediul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de
Stat și Probleme Speciale
-Unitatea Teritorială 235 din
localitatea Gura Ocniței, judeţul
Dâmbovița, în data de
13.04.2022, ora 11.00 -proba
scrisă și în data de 18.04.2022,
ora 11.00 -interviul. Data-limită
până la care se pot depune
actele pentru dosarul de concurs
05.04.2022, ora 15.00, la sediul
instituţiei din Gura Ocniței,
judeţul Dâmbovița. Condiţiile
generale și specifice de participare la concurs, bibliografia
stabilită și actele necesare
pentru dosarul de concurs se
afișează la sediul Administraţiei
Naţionale a Rezervelor de Stat și
Probleme Speciale -Unitatea
Teritorială 235 și pe site-ul www.
anrsps.gov.ro./resurse umane.
Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul instituţiei,
Compartimentul Resurse
Umane sau la telefon
0245/673.137 -Dascalu Dorina.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă
Vaslui, cu sediul în Vaslui,
strada Ștefan cel Mare nr.233,
judeţul Vaslui, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor contractual vacante de:
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@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
-asistent medical debutant
-Laborator de Analize Medicale
-2 posturi. Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale
p r e v ă z u t e
d e
H.G.286/23.03.2011 cu modificările și completările ulterioare.
Concursul se va desfășura la
sediul instituţiei, astfel:
-22.03.2022-04.04.2022 -depunerea dosarelor; -06.04.2022, ora
09.30 -selecția dosarelor;
-13.04.2022, ora 10.00 -proba
scrisă; -19.04.2022, ora 10.00
-interviu. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele
condiţii: I.Asistent medical
debutant: -diplomă de școală
sanitară postiliceală sau echivalentă sau diplomă de studii
postliceale prin echivalare
conform Hotărarii Guvernului
nr.797/1997 -privind echivalarea
studiilor absolvenţilor liceelor
sanitare, promoţiile 1976-1994
inclusiv, cu nivelul studiilor
postliceale sanitare; -asigurare
de răspundere civilă profesională a personalului medical
-valabilă; -certificat membru
OAMGMAMR; -aviz anual
pentru autorizarea exercitării
profesiei valabil 2022; -fără
vechime în specialitate. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă
Vaslui. Relaţii suplimentare la
sediul: Spitalul Judeţean de
Urgenţă Vaslui, persoană de
contact economist Ciobanu
Florina -telefon 0235/312.120/
interior 138.
l Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj organizează concurs
în data de 18.04.2022, ora 10.00
(proba scrisă) și 21.04.2022
(proba de interviu), la Cantina
din cadrul Complexului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru adulți „Bîlteni“, din
Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr.
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34, pentru ocuparea unui post
vacant corespunzător funcției
contractuale de execuție de
muncitor calificat I (lenjerie) la
Compartimentul administrativ-contabilitate din cadrul
Complexului de îngrijire și asistenţă Dobrița. Condiții generale
și specifice de îndeplinit de către
candidat pentru ocuparea
postului scos la concurs: - absolvent(ă) minim 10 clase sau
școală profesională și calificare
de ”croitor” sau ”lenjer”; vechime în muncă de minim 9
ani. Înscrierile la concurs se fac
în perioada 22.03.202204.04.2022 inclusiv, până la ora
16,30, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecției Copilului Gorj, din
Tîrgu Jiu, strada Siretului, nr.24
– Serviciul resurse umane, salarizare și pentru funcția publică.
Relaţii suplimentare la telefon
0253212518 sau la camera nr.36
– sediul D.G.A.S.P.C. Gorj.
Persoana de contact: Arsenie
Corina-Gabriela, consilier, grad
profesional superior la Serviciul
resurse umane, salarizare și
pentru funcţia publică - secretar
comisie concurs, tel. 0253212518,
resurseumane@dgaspcgorj.ro.
l Primăria Comuna Budila, cu
sediul în Budila, strada Principală nr.261, județul Brașov,
organizează concurs în condițiile
Legii nr.53/2003 -Codul Muncii
(republicată), cu modificările și
completările ulterioare, și a
Regulamentului-cadru pentru stabilirea
procedurii de ocupare a posturilor în afara organigramei în
cadrul proiectelor finanțate din
fonduri europene nerambursabile, aprobat prin Ordinul MFE
nr.503/2018, pentru ocuparea
următoarelor posturi contractuale pe perioadă determinată în
afara organigramei: -profesor de
sport -1 post, profesor de dans -1
post în cadrul proiectului
„Cheia viitorului -Incluziune
socială în comuna Budila”.
Condiții specifice de participare
la concurs: -pentru profesor de
sport: -studii superioare absolvite cu diplomă de licență în
domeniul educație fizică și sport,
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 1
an; -pentru instructor de dans:

-studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat, cursuri
de dans și o activitate de minim
6 luni. Data, ora și locul de
desfășurare a concursului:
-proba interviu în data de 31
martie 2022, ora 10.00, la sediul
instituției. Data-limită până la
care candidații vor depune
actele pentru dosarul de concurs
este 24 martie, la sediul instituției. Date de contact: Primăria
Comunei Budila, telefon:
0268/518.153, manager proiect:
Benia Alexandra Aveluța.
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CITAŢII
l Se citează numitul Popescu
Va s i l e , l a t e r m e n u l d e
07.04.2022, la Judecătoria Topoloveni, în calitate de pârât în
dosarul 399/828/2021, ce are ca
obiect divorț cu copii.
l Tudor Camelia Adriana, având
domiciliul necunoscut, este citată
pe data de 31.05.2022, la Judecăt o r i a Tu r d a , î n d o s .
1670/328/2021, în calitate de
pârâtă.
l Beștea Angela, cu ultimul
domiciliu cunoscut în România,
în localitatea Bocșa, str.Tineretului, bl.C7A, SC. 1, ap.14, jud.
Caraș Severin, este citată la
Judecătoria Reșița în calitate de
p â r â t ă î n d o s a r u l n r.
3680/290/2021, pentru termenul
din 27.04.2022, în proces cu
Beștea Ion, pentru divorț.
l Curătureanu Felicia, pârâtă,
este chemată in data de
20.04.2022, la Judecătoria
Horezu de Găman Marian
Gheorghe, reclamant, în dosar
2031/241/2021, cu obiect- divort.
l Se citează eventualii succesibili/moștenitori pentru a participa la dezbaterea succesiunii
defunctului Ludwigs-Neagoe
Holger, decedat la data de
19.11.2020, fost cu ultimul
domiciliu în Mun.Brașov, Str. C.
București, Nr. 74/Bl. A7/B/2,
Jud.Brașov. Dezbaterea va avea
loc la data de 29 martie 2022,
ora 11.00, la sediul Societății
Profesionale Notariale Marin
Ion și Ion Cătălin din Mun.
Brașov, Calea București nr.46 Bl.
S-21, AP.1, Jud.Brașov.

l Se citează la sediul Biroului
Individual Notarial Vasile Vasilica Valentina, cu sediul în
municipiul Tulcea, strada 1848,
numărul 13, bloc 6, scara B,
apartament 6, parter, județul
Tulcea, la data de 31.03.2022.
ora 11.00, persoanele cu vocație
succesorală legală sau testamentară, la succesiunea defunctului
Ștefanov Ghe. Mircea- Vasile,
decedat la data de 21.08.2020,
fost cu ultim domiciliu în Oraș
Sulina, strada a III-a, numărul
180, județul Tulcea, în Dosar
succesoral nr.62/2022, în vederea
dezbaterii succesiunii.
l Numita Stan Alexandrina,
practician in insolventa, cu
ultimul domiciliu cunoscut in
localitatea Câmpina, str. Mihail
Kogalniceanu, nr. 16, Bl. R30,
ap. 21, judetul Prahova, este
citată la sediul Instantei Locale
de Disciplina Ploiesti - UNPIR
Filiala Prahova, din Ploiesti, str.
Emile Zola, nr.1, bloc A, et. 2,
jud. Prahova, pentru data de
05.05.2022, ora 12:00, în calitate
de pârât, in dosarul nr. 6/2021
aflat pe rolul Instantei Locale de
Disciplina Ploiesti, având ca
obiect sesizarea disciplinara
privind excluderea dvs. din
UNPIR ca urmare a neplatii
cotizatiei fixe aferente anului
2020.
l S.C. Măcelarul Satului S.R.L.
este chemată la Tribunalul de
Arbitraj Judiciar Iași de pe
lângă Camera de Arbitraj și
Mediere, cu sediul în mun. Iași,

b-dul. Ștefan cel Mare și Sfânt,
nr. 2, bl. B2, colț, tr. 1, jud. Iași,
în data de 05 aprilie 2022, ora
10:00, în calitate de pârâtă, în
proces cu S.C. Ava Star S.R.L.,
în calitate de reclamantă, în
dosarul nr. 100/2022, având ca
obiect acțiune în pretenții.
l România Județul Caras-Severin, Instanța Judecătoria
M o l d o v a N o u ă D o s a r n r.
1184/261/2021. Somație emisă în
temeiul încheierii de ședință, din
data de 9.03.2022. Prin cererea
înregistrată pe rolul Judecătoriei
M o l d o v a N o u ă , s u b n r.
1184/261/2021, posesorea Almăjanu Lenuța, cu domiciliul în
loc. Grădinari, nr. 180, jud.
Caraș-Severin, cu domiciliu
procedural ales la Cabinet
Avocat Drăgoi Lucian, în Timișoara, Bd. Dimbovița, nr. 88,
B1.T2, ap.14, județul, Timiș, a
invocat dobândirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate
asupra imobilului înscris în CF
nr. 31895 Coronini, CF vechi
586 Coronini, nr. top. 636,
Arabil în Vărad, imobil înscris
pe seama proprietarului tabular
Karakoncsa Miklos, în suprafață de 1370 mp., corespunzător
cotei de 1/1. Toți cei interesați
sunt somați să formuleze
opoziție, cu precizarea că, în caz
contrar, se va trece la judecarea
cererii în termen de 1 lună de la
emiterea celei din urmă publicații. Prezenta somație: se
afișează la imobilul în litigiu, așa
cum a fost identificat mai sus, la
sediul Judecătoriei Moldova
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Nouă, la Biroul Teritorial de
Cadastru și Publicitate Imobiliară Reșița - județul Caraș
-Severin, precum și la sediul
Primăriei Comunei Coronini. Se
publică în două ziare de largă
ăaspândire, dintre care cel puțin
unul de circulație națională,
prin grija și pe cheltuiala reclamantei Almăjanu Lenuța.
PREȘEDINTE -Dragomirescu
Georgiana Augusta, af lat în
concediu de odihnă pentru care
semnează președintele instantei
Guga Aurică, Grefier -Pascu
Angelica.
l Suteu Ana a lui Iosif, Copos
Alexandru a lui Gheorghe I.
Teodor, Copos Ioan a lui
Gheorghe I.Teodor, Spătaru
Viorica, Șuteu Gheorghe sunt
citați în calitate de pârâți la
Judecătoria Jibou, dosar
613/1752/2017, în 07.04.2022,
ora 11.00, C3 fond, în proces cu
Copos Lodovica și Copos Vasile,
având ca obiect succesiune.

DIVERSE
l Unitatea administrativ-teritorială Vela, din județul Dolj,
anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
sectorul cadastral nr.19, începând cu data de 29.03.2022, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul
primăriei Vela, conform art.14
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare
nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea
fi depuse la sediul primăriei și pe
site-ul Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare
depuse prin orice alte mijloace
de comunicare decât cele
menționate mai sus nu vor fi
luate în considerare.
l Waref Rom SRL prin Șerban
Marian, având sediul în str.Merișori, nr.18, corp C7, orașul
Buftea, județul Ilfov, titular al
Planului „Întocmire P.U.Z.în
vederea construirii de locuințe
cu regim de înălțime P-P+2 și
funcțiuni complementare”,
propus în loc.Balotești, judeţ
Ilfov, sat Săftica, str.Ficusului,
N.C.114693 și N.C. 52935,
județul Ilfov, anunţă publicul

www.jurnalul.ro
interesat asupra parcurgerii
etapei de încadrare în cadrul
ședinței Comitetului Special
Constituit din data de
16.03.2022, urmând ca planul/
programul propus să fie supus
procedurii de adoptare fără aviz
de mediu. Observații/comentarii
și sugestii se primesc în scris la
s e d i u l A . P. M . I l f o v ,
tel.021.430.14.02, 0749.598.865,
în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.
l În temeiul art. 145 alin. (2)
din Legea 85/2014 comunicăm
deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă a debitorului
SC Nikita SRL, CIF: 15533079,
J 2 5 / 2 3 6 / 2 0 0 3 , d o s a r n r.
493/101/2022 –Tribunalul Mehedinți Secţia a II - a Civilă.
Termen pentru depunerea cererilor de creanţă la 27.04.2022;
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afișarea și comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor la
11.05.2022; Termen pentru
depunerea eventualelor contestații este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor
de Insolvenţă a tabelului preliminar și pentru afișarea tabelului definitiv al creanţelor la
01.06.2022. Lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL ec.
P.E.
l Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a
acordului de mediu. SC Oberhauser Invest SRL, cu sediul în
municipiul Baia Mare, Bulevardul Unirii, nr. 20, judeţul
Maramureș, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu, pentru proiectul “imobil
de apartamente cu spații comerciale/ administrative la parter,
împrejmuire, branșamente utilități” propus a fi amplasat în
municipiul Baia Mare, str. Mărășești, f.n., judeţul Maramureș.
Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
APM Maramureș, din localitatea
Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, în
zilele de luni – joi intre orele 8
-1630 și vineri între orele 8 -1400,
și la sediul beneficiarului. Observaţiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Maramureș.

l Municipiul Galaţi anunţă
publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Galaţi privind actualizarea Deciziei etapei de
încadrare nr. 976/03.09.2020
emisă pentru proiectul ”Modernizare locuri de joacă Micro
39A, aferent bloc W3-W4-Z7”,
cu amplasamentul în municipiul
Galaţi, Micro 39A, bl. W3-W4Z7, judeţul Galaţi: - este necesară actualizarea Deciziei etapei
de încadrare nr. 976/03.09.2020
emisă pentru proiectul ”Modernizare locuri de joacă Micro
39A, aferent bloc W3-W4-Z7”,
cu amplasamentul în municipiul
Galaţi, Micro 39A, bl. W3-W4Z7, judeţul Galaţi, prin înscriere
de menţiuni într-o anexă la
aceasta; - nu se menţine valabilitatea Deciziei etapei de încadrare nr. 976/03.09.2020 emisă
pentru proiectul iniţial; - nu este
necesară revizuirea memoriului
de prezentare și parcurgerea
etapelor procedurale necesare
conform dispoziţiilor art. 10-26
din Procedura de evaluare a
impactului asupra mediului
pentru anumite proiecte publice
și private, aprobată prin Legea
nr. 292/2018 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte
publice și private asupra
mediului și, în consecinţă, nu
este necesară revizuirea Deciziei
e t a p e i d e î n c a d r a r e n r.
976/03.09.2020 emisă pentru
proiectul iniţial sau emiterea
uneia noi. Proiectul anexei la
Decizia etapei de încadrare nr.
976/03.09.2020, precum și informaţiile relevante pentru luarea
deciziei pot fi consultate la
următoarea adresă de internet
http://apmgl-old.anpm.ro la
Secţiunea Reglementări Acordul de mediu - Drafturi
acte de reglementare - Proiect
Decizie etapă de încadrare 2022.
Observaţiile/ contestaţiile publicului se primesc pe adresa de
e-mail: office@apmgl.anpm.ro,
în termen de 10 zile de la publicarea anunţului pe pagina de
internet a autorităţii competente
pentru protecţia mediului.
l Municipiul Galaţi anunţă
publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Galaţi privind actualizarea Deciziei etapei de
încadrare nr. 974/03.09.2020
emisă pentru proiectul ”Modernizare locuri de joacă Micro
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39A, aferent bloc B3, B4”, cu
amplasamentul în municipiul
Galaţi, Micro 39A, bloc B3, B4,
judeţul Galaţi: - este necesară
actualizarea Deciziei etapei de
încadrare nr. 974/03.09.2020
emisă pentru proiectul ”Modernizare locuri de joacă Micro
39A, aferent bloc bloc B3, B4”,
cu amplasamentul în municipiul
Galaţi, Micro 39A, bloc B3, B4,
judeţul Galaţi, prin înscriere de
menţiuni într-o anexă la aceasta;
- nu se menţine valabilitatea
Deciziei etapei de încadrare nr.
974/03.09.2020 emisă pentru
proiectul iniţial; - nu este necesară revizuirea memoriului de
prezentare și parcurgerea
etapelor procedurale necesare
conform dispoziţiilor art. 10-26
din Procedura de evaluare a
impactului asupra mediului
pentru anumite proiecte publice
și private, aprobată prin Legea
nr. 292/2018 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte
publice și private asupra
mediului și, în consecinţă, nu
este necesară revizuirea Deciziei
e t a p e i d e î n c a d r a r e n r.
974/03.09.2020 emisă pentru
proiectul iniţial sau emiterea
uneia noi. Proiectul anexei la
Decizia etapei de încadrare nr.
974/03.09.2020, precum și informaţiile relevante pentru luarea
deciziei pot fi consultate la
următoarea adresă de internet
http://apmgl-old.anpm.ro, la
Secţiunea Reglementări Acordul de mediu - Drafturi
acte de reglementare - Proiect
Decizie etapă de încadrare 2022.
Observaţiile/ contestaţiile publicului se primesc pe adresa de
e-mail: office@apmgl.anpm.ro,
în termen de 10 zile de la publicarea anunţului pe pagina de
internet a autorităţii competente
pentru protecţia mediului.
l Municipiul Galaţi anunţă
publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Galaţi privind actualizarea Deciziei etapei de
încadrare nr. 975/03.09.2020
emisă pentru proiectul ”Modernizare locuri de joacă Micro
39A, aferent bloc B9-A9”, cu
amplasamentul în municipiul
Galaţi, Micro 39A, bloc B9-A9,
judeţul Galaţi: - este necesară
actualizarea Deciziei etapei de
încadrare nr. 975/03.09.2020
emisă pentru proiectul ”Moder-
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nizare locuri de joacă Micro
39A, aferent bloc B9-A9”, cu
amplasamentul în municipiul
Galaţi, Micro 39A, bloc B9-A9,
judeţul Galaţi, prin înscriere de
menţiuni într-o anexă la aceasta;
- nu se menţine valabilitatea
Deciziei etapei de încadrare nr.
975/03.09.2020 emisă pentru
proiectul iniţial; - nu este necesară revizuirea memoriului de
prezentare și parcurgerea
etapelor procedurale necesare
conform dispoziţiilor art. 10-26
din Procedura de evaluare a
impactului asupra mediului
pentru anumite proiecte publice
și private, aprobată prin Legea
nr. 292/2018 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte
publice și private asupra
mediului și, în consecinţă, nu
este necesară revizuirea Deciziei
e t a p e i d e î n c a d r a r e n r.
975/03.09.2020, emisă pentru
proiectul iniţial sau emiterea
uneia noi. Proiectul anexei la
Decizia etapei de încadrare nr.
975/03.09.2020, precum și informaţiile relevante pentru luarea
deciziei pot fi consultate la
următoarea adresă de internet
http://apmgl-old.anpm.ro la
Secţiunea Reglementări Acordul de mediu - Drafturi
acte de reglementare - Proiect
Decizie etapă de încadrare 2022.
Observaţiile/ contestaţiile publicului se primesc pe adresa de
e-mail: office@apmgl.anpm.ro,
în termen de 10 zile de la publicarea anunţului pe pagina de
internet a autorităţii competente
pentru protecţia mediului.
l Anunţ public privind solicitarea de emitere a autorizaţiei
i n t e g r a t e d e m e d i u . M . P.
Băneasa Moară S.A. cu sediul în
Oraș Buftea, Jud. Ilfov, Str.
Răsăritului Nr.47, Corp. C8, etaj
parțial, punct lucru în Jud. Ilfov,
Buftea, str. Rasaritului nr. 47,
corp.C2, C5, C6, C7, C8
(parter), C9, C10,C11, C12,C13,
C14, C15, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării
de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea: “Tratarea și prelucrarea,
cu excepţia ambalării exclusive,
a următoarelor materii prime,
care au fost, în prealabil, prelucrate sau nu, în vederea fabricării de produse alimentare sau
a hranei pentru animale, numai
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din materii prime de origine
vegetală, cu o capacitate de
producţie de peste 300 de tone
de produse finite pe zi sau de
600 de tone pe zi în cazul în care
instalaţia funcţionează pentru o
perioadă de timp de cel mult 90
de zile consecutive pe an”
conform anexei 1 a Legii
278/2003 privind emisiile industriale. Informaţiile privind
impactul potenţial asupra
mediului al activităţii pentru
care se solicită emiterea autorizaţiei integrate de mediu pot fi
consultate la sediul A.P.M. Ilfov,
din Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sect.
6-Bucuresti, în timpul programului de lucru (în zilele de Luni
până Vineri 9.00-12.00). Observaţiile, sugestiile și propunerile
publicului se primesc, în scris, la
sediul A.P.M. Ilfov sau electronic, la adresa de e-mail:
office@apmif.anpm.ro, până la
30 zile calendaristice de la data
apariţiei anunţului.
l Anunţ Public. SC Rewe
(Romania) SRL, cu sediul în sat
Ștefăneștii de Jos, comuna
Ștefăneștii de Jos, Str. Bușteni,
nr. 7, județul Ilfov, anunţă public
solicitarea de obținere a autorizaţiei de mediu pentru obiectivul „Supermarket Penny”
amplasat în comuna Moara, Str.
Universității, nr. 100A1B,
județul Suceava. Persoanele
fizice sau juridice interesate, pot
depune eventualele contestații
sau sugestii, la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului
Suceava, Str. Bistriței, nr. 1A,
j u d . S u c e a v a , Te l e f o n :
0230.514.056, e-mail: office@
apmsv.anpm.ro.
l SC OMV Petrom SA titular al
proiectului “Lucrări de suprafață, foraj, echipare și conductă
de amestec sonda 600 Colelia”
anunță publicul interesat asupra
luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru
Protectia Mediului Ialomita, in
cadrul procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului,
pentru proiectul: “Lucrări de
suprafață, foraj, echipare și
conductă de amestec sonda 600
Colelia” propus a fi amplasat in
loc. Rovine, com. Reviga, jud.
Ialomita. Proiectul deciziei de
incadrare si motivele care o
fundamenteaza pot fi consultate

la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Ialomita, loc.
Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, in
zilele de luni - joi 08.00 - 16.30,
vineri intre orele 8.00 - 14.00, la
urmatoarea adresa de internet:
www.apmil.anpm.ro. Publicul
interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10
zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a
APM Ialomita.

SOMAŢII
l Somație, petentii Nagy Lajos,
domiciliat în sat Zalan nr.92,
Barabas Etelka domiciliata in
Sf. Gheorghe, str. Canepei nr.
27, jud. Covasna, solicita dobandirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate
asupra:imobilului din sat Zalan
nr. 114, inscris in Cf. nr. 25479Bodoc nr. top. 412/1, 413/1, în
suprafață de 1631 mp, avand ca
proprietar tabular pe Kadar
Irina (Iren) nasc. Kolcza. Toți
cei interesați pot face opoziție în
termen de 1 lună de la afișare la
Judecătoria Sf. Gheorghe, în
dosar nr. 1118/305/2022.

LICITAŢII
l Debitorul SC Analex Catering
SRL societate in faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse Si
Asociatii SPRL, scoate la
vanzare: 1.Bunuri mobile
(mijloace fixe si obiecte de
inventar). Pretul de pornire este
diminuat cu 70% fata de pretul
stabilit prin Raportul de
Evaluare, pentru fiecare bun in
parte (platibil in lei la cursul
BNR din data efectuarii platii).
Activelor ce urmeaza a fi valorificate li se va aplica regimul de
TVA conform dispozitiilor
Codului Fiscal. Pentru bunurile
mobile (mijloace fixe si obiecte
de inventar), pretul Caietului de
Sarcini este: -100 lei +TVA
pentru oferte care privesc
bunuri cu un prêt de pornire
pana la 2.000 lei inclusiv; -500
lei +TVA pentru oferte care
privesc bunuri cu un prêt de
pornire intre 2.000 lei si 5.000 lei
inclusiv; -1.000 lei +TVA pentru
oferte care privesc bunuri cu un
prêt de pornire intre 5.000 lei si
10.000 lei; -2.000 lei +TVA
pentru oferte care privesc
bunuri cu un prêt de pornire
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peste 10.000 lei; Prima sedinta
de licitatie a fost fixata la data
de 12.04.2022 ora 15.30 iar daca
activele nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele
sedinte de licitatii vor avea loc in
urmatoarele date: 18.04.2022,
26.04.2022, 03.05.2022,
10.05.2022, 17.05.2022,
24.05.2022, 31.05.2022,
07.06.2022 si 14.06.2022 ora
15.30 la acelasi pret de pornire.
Participarea la licitatie este
conditionata de: -consemnarea
in contul nr. RO54 BUCU 1332
2353 4007 2RON deschis la
Alpha Bank Romania pe seama
debitoarei SC Analex Catering
SRL cel tarziu cu o zi inainte de
data si ora stabilita pentru
sedinta de licitatie, a garantiei
de 10% din pretul de pornire al
licitatiei; -achizitionarea cel
tarziu cu o zi inainte de data si
ora stabilita pentru sedinta de
licitatie a Caietului de sarcini.
-Pretul caietelor de sarcini 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 sau in
numerar la sediul lichidatorului
judiciar din București, Str.
Buzesti nr.71, et.5, cam. 504,
sector 1. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et.5,
cam. 504, sector 1. Pentru relatii
suplimentare sunati la telefon
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.
l Debitorul Anconi Construct
SRL societate in faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse
Si Asociatii SPRL, scoate la
vanzare: 1. Skoda Octavia, nr.
inmatriculare B-06-POU, an
fabricatie 2008, pret pornire
licitatie –1.050,00 Euro exclusiv
TVA; 2. Dacia Logan, nr. inmatriculare B-05-POU, an fabricatie 2005, pret pornire licitatie
–450,00 Euro exclusiv TVA; 3.
Fiat Punto, nr. inmatriculare
B-74-BMK, an fabricatie 2007,
pret pornire licitatie –480,00
Euro exclusiv TVA; Autovehiculele se vand in mod individual. 4.Bunuri mobile de tip
mijloce fixe apartinand Anconi
Construct SRL in valoare de
3.924,9 Euro exclusiv TVA.
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Bunuri mobile de tip mijloce
fixe se vand in bloc sau individual. -Pretul de pornire al licitatilor pentru autoturisme si
pentru bunurile mobile de tip
mijloace fixe apartinand
Anconi Construct SRL reprezinta 30% din valoarea de piata
e x c l u s i v T VA , a r a t a t a i n
Raportul de Evaluare, listele cu
aceste bunuri pot fi obtinute de
la lichidatorul judiciar cu un
telefon in prealabil la
021.318.74.25. -Pretul Caietului
de sarcini pentru autoturisme
si pentru bunurile mobile de tip
mijloace este fixe de 500,00 Lei
exclusiv TVA. Participarea la
licitatie este conditionata de:
-consemnarea in contul nr.
RO02 BUCU 1081 2159 5197
1RON deschis la Alpha Bank
Romania, cel mai tarziu cu o zi
inainte de data si ora stabilita
pentru licitatie, a garantiei de
10% din pretul de pornire al
licitatiei pentru bunurile pentru
care se liciteaza; -achizitionarea cel mai tarziu cu o zi
inainte de data si ora stabilita
pentru licitatie a Caietului de
sarcini, ce poate fi achitat in
contul lichidatorului judiciar
nr. RO43 INGB 5514 9999 0051
3726 deschis la Ing Bank –
Sucursala Dorobanti sau in
numerar la sediul acestuia din
Bucuresti str. Buzesti nr.71, et.
5, cam. 502-505, sector 1.
Pentru autovehicule si pentru
bunurile mobile de tip mijloace
fixe, prima sedinta de licitatie a
fost fixata in data de
29.03.2022, ora 15:00, iar daca
bunurile nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele
sedinte de licitatii vor fi in data
de 05.04.2022; 12.04.2022;
19.04.2022; ora 15:00. Toate
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
021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com.
l Debitorul SC Imar Mob
Design SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse Si Asociatii SPRL,
scoate la vanzare: 1.Bunuri
mobile (mobilier, aeroterma,
aparat aer conditionat, aplicator
manual cu rola cauciuc, casa
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marcat, cuptor cu microunde,
espressor automat, freze cd
profilate, multifunctional hp
laserjet, pistol aplicat aracet,
slefuitor cu vibratii) - pretul de
pornire este diminuat cu 30%
fata de pretul stabilit prin
Raportul de Evaluare, pentru
fiecare bun in parte (platibil in
lei la cursul BNR din data efectuarii platii). 1.Stocuri materii
prime –se vand in bloc la pretul
de pornire diminuat cu 30% fata
de cel stabilit prin Raportul de
Evaluare. Pretul Caietului de
Sarcini este: -100 lei +TVA
pentru oferte care privesc
bunuri cu un pret de pornire
pana la 2.000 lei inclusiv; -500
lei +TVA pentru oferte care
privesc bunuri cu un pret de
pornire intre 2.000 lei si 10.000
lei inclusiv; -1.000 lei +TVA
pentru oferte care privesc
bunuri cu un pret de pornire
peste 10.000 lei; Bunurilor li se
va aplica regimul de TVA
conform dispozitiilor Codului
Fiscal. Prima sedinta de licitatie
a fost fixata la data de
30.03.2022, ora 15.00 iar daca
bunurile nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele
sedinte de licitatii vor avea loc in
urmatoarele date: 06.04.2022,
13.04.2022, 20.04.2022 si
27.04.2022, ora 15.00 la acelasi
pret de pornire. Participarea la
licitatie este conditionata de:
-consemnarea in contul nr.
RO96 BACX 0000 0011 7243
4000 deschis la Unicredit Bank
Arad pe seama debitoarei SC
Imar Mob Design SRL cel tarziu
cu o zi inainte de data si ora
stabilita pentru sedinta de licitatie, a garantiei de 10% din
pretul de pornire al licitatiei;
-achizitionarea cel tarziu cu o zi
inainte de data si ora stabilita
pentru sedinta de licitatie a
Caietului de sarcini. -pretul
caietului de sarcini 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 sau in numerar
la sediul lichidatorului judiciar
din București, Str. Buzesti nr.71,
et.5, cam. 504, sector 1. Toate
sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Str.
Buzesti nr.71, et.5, cam. 504,

sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la telefon
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.
l Debitorul Sweet Vogue SRL
societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si
Asociatii SPRL, scoate la
vanzare: 1.Bunuri mobile (aparatura si echipamente patiserie) la
pretul de pornire diminuat cu
20% fata de pretul stabilit prin
Raportul de Evaluare, pentru
fiecare bun in parte (platibil in lei
la cursul BNR din data efectuarii
platii). Pretul Caietului de
Sarcini este de 500 lei +TVA.
Bunurilor li se va aplica regimul
de TVA conform dispozitiilor
Codului Fiscal. Participarea la
licitatie este conditionata de:
-consemnarea in contul nr.
RO30BREL 0002003327820100
deschis la Libra Internet Bank
Sucursala Colentina pe seama
debitoarei SC Sweet Vogue SRL
cel tarziu cu o zi inainte de data
si ora stabilita pentru sedinta de
licitatie, a garantiei de 10% din
pretul de pornire al licitatiei;
-achizitionarea cel tarziu cu o zi
inainte de data si ora stabilita
pentru sedinta de licitatie a Caietului de sarcini. -pretul caietului
de sarcini 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 sau in
numerar la sediul lichidatorului
judiciar din București, Str.
Buzesti nr.71, et.5, cam. 504,
sector 1. Prima sedinta de licitatie a fost fixata la data de
05.04.2022 ora 14.00 iar daca
bunurile nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele sedinte
de licitatii vor avea loc in urmatoarele date: 12.04.2022,
19.04.2022, 26.04.2022 si
03.05.2022, ora 14.00 la acelasi
pret de pornire. Toate sedintele
de licitatii se vor desfasura la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et.5,
cam. 504, sector 1. Pentru relatii
suplimentare sunati la telefon
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.
l Debitorul Tehnofarm Valleriana SRL societate in faliment,
prin lichidator judiciar Dinu,
Urse Si Asociatii SPRL, scoate
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la vanzare: 1. Renault Clio, nr.
inmatriculare DB-06-WEL, an
fabricatie 2007, pret pornire
licitatie –750,00 Euro exclusiv
TVA; 2. Citroen C5 nr. inmatriculare DB-08-EKV, an fabricatie 2001, pret pornire licitatie
–330,00 Euro exclusiv TVA;
Autoturismele se vand in mod
individual. 3.Bunuri mobile de
tip mijloce apartinand Tehnofarm Valleriana in valoare de
2.170,28 Euro exclusiv TVA.
-Pretul de pornire al licitatilor
pentru autoturisme si pentru
bunurile mobile de tip mijloace
apartinand Tehnofarm Valleriana SRL reprezinta 30% din
valoarea de piata exclusiv TVA,
aratata in Raportul de Evaluare,
listele cu aceste bunuri pot fi
obtinute de la lichidatorul judiciar cu un telefon in prealabil la
021.318.74.25. -Pretul Caietului
de sarcini pentru autoturisme si
pentru bunurile mobile de tip
mijloace este de 500,00 Lei
exclusiv TVA. Participarea la
licitatie este conditionata de:
-consemnarea in contul nr.
RO76 BREL 0002 0016 8081
0100 deschis la Libra Internet
Bank, cel mai tarziu cu o zi
inainte de data si ora stabilita
pentru licitatie, a garantiei de
10% din pretul de pornire al
licitatiei pentru bunurile pentru
care se liciteaza; -achizitionarea
cel mai tarziu cu o zi inainte de
data si ora stabilita pentru licitatie a Caietului de sarcini, ce
poate fi achitat in contul lichidatorului judiciar nr. RO43 INGB
5514 9999 0051 3726 deschis la
Ing Bank –Sucursala Dorobanti
sau in numerar la sediul acestuia din Bucuresti str. Buzesti
nr.71, et. 5, cam. 502-505, sector
1. Pentru autovehicule si pentru
bunurile mobile de tip mijloace,
prima sedinta de licitatie a fost
fixata in data de 30.03.2022, ora
15:30, iar daca bunurile nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi
in data de 06.04.2022,
13.04.2022, 20.04.2022,
27.04.2022, ora 15:30. Toate
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 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com.
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l Debitorul SC Competent Serv
SRL, cu sediul în Dr.Tr.Severin,
str.Walter Maracineanu, nr.110,
jud. Mehedinţi, CIF: 6098138,
J25/932/1994 aflata în procedură
de faliment, in bankruptcy, en
faillite în dosar nr. 2304/101/2013
aflat pe rolul Tribunalului Mehedinți, prin lichidator judiciar
Consultant Insolvență SPRL,
prin ec. Emil Popescu, cu sediul
in Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului
nr.7A, jud.Mehedinti, scoate la
vânzare, la pretul stabilit
conform hotarare adunare creditori din data de 09.03.2022,
urmatorul bun imobil: Proprietate imobiliara Teren+Constructii situat in loc.Malovat, str.
Calea Targu Jiului, nr.6, jud.
Mehedinti, nr. C.F. 50145 (Nr.
CF vechi 292) la pretul de
50.000,00 lei, exclusiv formata
din: Teren intravilan in suprafata totala de 16833 mp. nr.
cadastral – 50145; Ateliere
(2buc.) cu o suprafata utila de
559,50 mp, nr. cadastral 50145C1; Magazie Materiale (2 buc.)
cu o suprafata construita de
367,03 mp, nr. cadastral 50145C2; Birou si Laborator cu o
suprafata construita de 297,15
mp, nr. cadastral 50145-C3;
Sopron cu o suprafata construita
de 387,65 mp, nr. cadastral
50143-C4; Magazie cu o suprafata construita de 87,35 mp.
Bunul imobil descris anterior se
afla în garanția rang I a creditorului G-Trust MH SRL (succesor
de drept al Invest Capital Malta
LTD), cu rangul I conform
c o n t r a c t d e i p o t e c a n r.
2015/24.07.2008 emis de BNP
Marin Andreca Alexandra si
contract de cesiune creanta. Licitaţia publica cu strigare organizata la data de 28.03.2022 orele
14:00, la biroul lichidatorului
judiciar din Dr. Tr. Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti. Informăm toți ofertanţii
faptul că sunt obligaţi să depuna
o garanţie reprezentând 10% din
preţul de pornire al licitaţiei
pentru fiecare bun și să achiziționeze caietul de sarcină in suma
de 1.000 lei pana la data de
25.03.2022 orele 17.00. Nr. cont:
RO11 BRMA 0999 1000 8535
9511 deschis la Banca Romaneasca. Invităm pe toti cei care vor
să participe la ședinţa de licitaţie
organizata pentru data de
28.03.2022 să transmita secreta-
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riatului lichidatorului judiciar
oferte de cumpărare, documentele prevazute pentru a participa
la licitatie in caietul de sarcini,
dovada achitarii garantiei de
participare si a caietului de
sarcini, în copie xerox, la adresa
de email office@consultant-insolventa.ro sau la cutia postala.
Titlul executoriu în baza căruia
lichidatorul judiciar procedează
la vânzarea bunurilor imobile
descrise anterior, o reprezinta
incheierea din data de
19.12.2016 de deschidere a
procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic
in dosarul de insolvență nr.
2304/101/2013 af lat pe rolul
Tribunalului Mehedinti. Somam
pe toti cei care pretind vreun
drept asupra bunului imobil
descris anterior sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data
stabilita pentru vânzare în
termen, sub sanctiunea prevazută de lege. In masura in care
creditorul garantat doreste sa
participe la licitatia publica cu
strigare, acesta este obligat sa
achite cheltuielile de procedura
pana la data de 25.03.2022 orele
17.00 dupa cum urmeaza: Cheltuieli privind onorariu administrator /lichidator judiciar si
cheltuieli de procedura calculate
pro rata la valoarea de evaluare
a bunului imobil Proprietatea
imobiliara situata in loc.
Malovat, str. Tg. Jiului nr.6, jud
Mehedinti si a creantei de
incasat dupa cum urmeaza: –
cheltuieli de procedura onorariu
fix lichidator judiciar pentru
participare la licitatia publica cu
strigare in suma de 103.027,50
lei tva inclus. -TVA aferent
vanzare bun imobil in suma de
9500 lei; -cheltuieli de procedura
onorariu de succes lichidator
judiciar (50000 lei x 3% exclusiv
TVA) in suma de 1785 lei tva
inclus; -cheltuieli de procedura
panou publicitar: 1000 lei. Total
sume ce urmeaza a fi achitate de
creditorul garantat in masura in
care doreste valorificarea
bunului in cusntum creantei:
115.312,50 lei. Relaţii la telefon
0742592183, tel./fax: 0252354399
sau: office@consultant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.ro. Lichidator
judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL, prin ec. Emil Popescu.

l Debitorul SC Tecnogreen
SRL - societate în faliment, in
bancruptcy, en faillite, cu sediul
in Dr. Tr.Severin, str. George
Cosbuc nr.3A, Camera 2, Sc.1,
Et. Subsol, Ap.3, jud.Mehedinti,
CIF: 15195512, J25/302/2016,
prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala
Timis, cu sediul ales in Dr. Tr.
Severin, str. Zabrautului nr. 7A,
jud. Mehedinti, CUI 38704372,
inregistrata in RFO II sub nr.
0918, prin reprezentant Serban
Valeriu, scoate la vânzare, la
pretul stabilit prin Raportul de
Evaluare nr. 9/03.02.2022, urmatoarele bunuri imobile: - teren
extravilan arabil avand S =
9.073 mp cu numar cadastral
1983, inscris in Cartea Funciara
nr. 305228 Sicula, Tarlaua 3
Parcela 992/42, la pretul de 2660
Euro; - teren extravilan arabil
avand S = 2.521 mp din acte,
masurata 2526 mp cu numar
cadastral 305225 inscris in
Cartea Funciara nr. 305225
Sicula, Tarlaua 3 Parcela
1008/6/10 la pretul de 740 Euro;
- teren extravilan arabil avand S
= 4.800 mp cu numar cadastral
311565, inscris in Cartea
Funciara nr. 311565 Șicula,
Tarlaua 3 Parcela 966/1/8, la
pretul de 1.405 Euro; - teren
extravilan arabil avand S =
5.600 mp cu numar cadastral
303697, inscris in Cartea
Funciara nr. 303697 Șicula,
Tarlaua 1 Parcela 1015/13/15, la
pretul de 1.640 Euro; - teren
extravilan arabil avand S =
7.200 mp cu numar cadastral
314501, inscris in Cartea
Funciara nr. 314501, Tarlaua
136/2 Parcela 916/14/1, la pretul
de 2.110 Euro; - teren extravilan
avand S = 5.600 mp cu numar
cadastral 307816, inscris in
Cartea Funciara nr. 307816, la
pretul de 1640 Euro situate in
extravilanul comunei Șicula,
Judeţul Arad. Total suprafata
valorificata in bloc 34799 mp.
Valoarea totala a bunurilor
imobile este de 10.195 EURO
exclusiv TVA (echivalentul in lei
la cursul BNR din ziua platii).
Licitaţia va avea loc la biroul
lichidatorului judiciar din Dr.
Tr.Severin, str. Zăbrăuțului
nr.7A, jud.Mehedinti la data de
01.04.2022, orele 14:00. Titlul
executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la
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vânzarea bunurilor imobile
descrise anterior, il reprezinta
Sentinta nr. 51 din data de
03.11.2021, de deschidere a
procedurii falimentului impotriva debitoarei SC Tecnogreen
SRL, pronunţată de Tribunalul
Mehedinti Secţia a II - a Civilă
de Contencios Administrativ si
F i s c a l î n d o s a r u l n r.
2726/101/2018. Participarea la
licitaţie este condiţionată de
consemnarea în contul unic de
insolventa al debitoarei SC
Tecnogreen SRL, pana la data
de 31.03.2022 orele 1700 a unei
cauţiuni de 10% din preţul de
pornire a bunurilor imobile
precum și achiziţionarea caietului de sarcini in suma de
500,00 lei+TVA. Cont deschis la
Banca Romaneasca S.A., sub nr.
RO11BRMA0999100083622047.
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, halat, etc.). Somam pe
toti cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor imobile
descrise anterior sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data
stabilita pentru vânzare în
termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035,
0742592183, 0745267676,
0252/354399. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL Filiala Timis, prin ec.
Serban Valeriu.
l 1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de
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contact: Primăria Comunei
Golești, Str.Principală nr.44,
j u d e ț u l Vâ l c e a , t e l e f o n
0350/421.885, fax 0350/421.886,
e-mail: golesti@vl.e-adm.ro, cod
fiscal 2541002. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie
închiriat: 3 pășuni în suprafață
totală de 52Ha, desfășurate
astfel: pășune Izlazul Ponoare,
în suprafață de 20Ha identificat
prin: bloc fizic nr.706; pășune
Izlazul Sub Dos, în suprafață de
31Ha identificat prin: bloc fizic
nr.1080, 1081, 1082, 1083, 4272,
1133; pășune Izlazul Coasta
Burluși, în suprafață de 1Ha,
identificat prin: bloc fizic
nr.1452; aparținând domeniului
public al Comunei Golești,
conform caietului de sarcini,
H.C.L.nr. 13/08.02.2022 și temei u l u i l e g a l O . U . G . n r.
57/03.07.2019, art.332-333. 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 exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției, Compartimentul
Secretariat. 3.2.Denumirea și
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Secretariat din cadrul
Primăriei Comunei Golești, sat

Popești, Str.Principală nr.44,
județul Vâlcea. 3.3.Costul și
condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul
administrativ: 50 lei/exemplar,
se achită numerar la Casieria
Primăriei Comunei Golești. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 01.04.2022, ora
16.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 12.04.2022, ora
14.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria
Comunei Golești, Str.Principală
n r. 4 4 , j u d e ț u l Vâ l c e a .
4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare
ofertă: se depun într-un singur
exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor:
13.04.2022, ora 10.00, la sediul
Primăriei Comunei Golești, Str.
Principală nr.44, județul Vâlcea.
6.Denumirea, adresa, numărul
de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente
în soluționarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Vâlcea,
municipiul Râmnicu Vâlcea,
Scuarul Revoluţiei nr. 1, județul
Vâlcea, telefon 0250/739.120, fax
0250/732.207, e-mail: tribunalul-vâlcea@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 21.03.2022.
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l 1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoana de
contact: Municipiul Aiud, C.I.F.
4613636, str.Cuza Vodă nr.1,
Aiud, județul Alba, telefon
0258/861.310, fax 0258/861.280,
e-mail: office@aiud.ro, persoană
de contact: Hopîrtean Oana
Dalia -Birou Administrația
Pieței, Ovidiu Ranca -Direcția
Arhitect-șef, e-mail: tehnic@
aiud.ro. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special
descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie
închiriat: Închirierea lotului de
teren nr.16, cu suprafaţa de
17mp, parte componentă a
imobilului „Construcţie Corp A
și teren aferent”, identificat în
C F n r. 7 6 3 3 0 A i u d , n r.
top.486/2/8, aflat în domeniul
public al Municipiului Aiud,
situat administrativ în Municipiul Aiud, Piaţa Agroalimentară
Dr.Constantin Hagea. Închirierea s-a aprobat prin H.C.L. nr.
30 din 24.02.2022 și se face în
conformitate cu art.333 și 335
din O.U.G.nr.57/2019. 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 exemplar al documentației
de atribuire: Direct de la sediul
Municipiului Aiud -Direcția
Arhitect-șef, în baza unei solici-
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tări scrise. 3.2. Denumirea și
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul
instituției, de la care pot obține
un exemplar din documentația
de atribuire: Direcţia Arhitect-șef din cadrul Municipiului
Aiud, telefon 0258/861.310,
int.1039, e-mail: tehnic@aiud.ro.
3.3.Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019,
privind Codul administrativ: 50
Lei /documentație, care se achită
în numerar la casierie sau în
contul: RO84 TREZ 0042 1360
250X XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Aiud.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 31.03.2022,
ora 12.00. 4.Informații privind
ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 11.04.2022,
ora 12.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Municipiul Aiud, str.Cuza Vodă nr.1,
județul Alba, sediul Municipiului
Aiud, Centrul de Informații
pentru Cetățeni. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
oferta: 1 (unu) exemplar
original, într-un plic sigilat. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 12.04.2022, ora
12.00, la sediul Municipiului
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Aiud, str.Cuza Vodă, nr.1, sala de
ședințe. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa
de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Tribunalul
Alba -Secția de Contencios
Administrativ și Fiscal, Piața
Iuliu Maniu, nr.24, Alba Iulia,
județul Alba, telefon
0258/813.510, e-mail: tribunalulalba@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 17.03.2022.
l Anunț de licitație publică
deschisă cu strigare a disponibilului de pajiști, aflate în proprietatea publică a Orașului Hațeg
ce face obiectul concesiunii.
Primăria Orașului Hațeg, cu
sediul în orașul Hațeg, strada
Piața Unirii nr.6, cod poștal
335500, județul Hunedoara,
tel.0254.770.273, fax:
0254.777.756, e-mail: primaria.
hateg@yahoo.com, organizează
licitație publică deschisă cu strigare pentru închirierea disponibilului de pajiști, prevăzute în
anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Orașului Hațeg nr.
27/2022, aflate în proprietatea
publică a Orașului Hațeg, în
suprafață totală de 5,26ha, după

cum urmează: -Trupul Ogoare
în suprafață de 3,18ha, aflat în
localitatea Nălațvad; -Trupul
Nălațvad, în suprafață de
2,08ha, af lat în localitatea
Nălațvad. Documentația de
atribuire va fi pusă la dispoziția
persoanei interesate care a
înaintat o solicitare în acest sens,
într-un exemplar, de luni până
vineri, între orele 9.00-15.00.
Garanția de participare la licitație este prevăzută în cadrul
documentației de licitație.
Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 05 aprilie 2022, ora
15.00. Ofertele se depun la
sediul Primăriei Hațeg, Piața
Unirii, nr.6, biroul Registratură,
până la data de 13.04.2022, ora
15.00. Licitația va avea loc în
data de 14 aprilie 2022, ora
12.00, la sediul Primăriei
Orașului Hațeg, Piața Unirii
nr.6, etaj 1, sala mică.
l 1. Primăria Izvoru Birzii,
concesionează terenul intravilan
de 354MP, situat în sat Balotești,
T2, P 69, LOT 2, Nr. Cadastral
51291, comuna Izvoru Bârzii,
jud. Mehedinţi. 2. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor:
15.04.2022 ora 12.00. 3. Data
limită de depunere a ofertelor:
18.04.2022, ora 10.00. 4. Data și
locul la care se va desfășura

Incursiune în istoria celebrului cartier al Capitalei,
Primăverii, gazda diriguitorilor neamului românesc

Șapte șefi de
stat în cartierul
rău famat

Ce decizii de maximă importanță s-au luat în cartierul
Primăverii, locul unde au stat Carol a II-lea și
președinții României. Corupție și asasinate la nivel înalt

Miercuri, 23 martie: Volumul 1
Miercuri, 30 martie: Volumul 2
Cartea face parte din Trilogia de aur, alături de
Buncărul președintelui și Jefuitorii aurului Romîniei
Ai ratat un volum? Sună la 0787 802 913 și comandă-l!

Preț:
29,9 lei
ziarul + un
volum
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ședinţa publică de deschidere a
ofertelor: Sediul Primăriei
Izvoru Birzii, strada Principală,
Judeţul Mehedinți în 18.04.2022
ora 12.00.

PIERDERI
l Pierdut legitimație seria RTE,
având numărul 00001176/
10.04.2017, eliberată de I.S.C.București, pe numele Hărăguș
Constantin Marin. Se declară nulă.
l Pierdut carnet de student
eliberat de Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea
de Construcții, pe numele Negru
Bogdan. Se declară nul.
l Cabinet Individual de Insolvență Grigorian Andreea-Gina,
CIF 25259222, cu sediul în Iași,
șos. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.
4, bl. A5, demisol, spațiul nr. 2-3,
Iași, declară pierdute certificatele constatatoare originale și
certificatul de înregistrare
original, pentru Real Gorman
SRL cu sediul în Iași, Str.
Hlincea, nr.43, bl.1052, sc. D, et.
1, ap. 6, jud. Iași, J22/907/2011,
CUI: 28454694 și Erakis Wash
SRL cu sediul în Sat Preajba,
Com. Malu Mare, Str. Henry
Ford nr. 21, jud. Dolj, J16 /401
/2014 și CUI 32888209.
Publicitate

