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OFERTE SERVICIU
l SC Special Concep Ind SRL,
CUI 35312218, angajează
manipulant mărfuri, vorbitor
de limba turcă. Detalii la:
0751.150.986.
l Dsc Tir Trans SRL angajează Șoferi profesioniști,
cunoscători de limba rusă și cu
experiență pe ruta RusiaTurcia. Pentru informații,
sunați la tel.0749.828.410.
l Primăria Clinceni– Ilfov
organizează în data de
16.10.2020 concurs recrutare
pentru 4 posturi de Îngrijitor şi
1 Referent. Detalii la
021.369.40.41.
l Gospodărie Ştefăneşti- Ilfov
organizează în data de
25.09.2020 concurs recrutare
pentru Şofer autobuz. Detalii
la 0721.490.200.
l Primăria comunei Mărculeşti,
cu sediul în comuna Mărculeşti,
strada Dumitru N. Seceleanu nr.
1, judeţul Ialomiţa, organizează
concurs pentru ocuparea, pe
perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuţie
vacante de muncitor necalificat
I – 1 post, în cadrul Compartimentului Administrativ –
Gospodăresc. Condiţii specifice
pentru ocuparea postului: a) –
să fie cel puțin absolvent al
învățământului general obligatoriu (absolvent a minim 8
clase); b) – să aibă vechime în
muncă de minim 6 luni.
Concursul se va desfăşura la
sediul Primăriei comunei
Mărculeşti, în perioada 14 – 19
octombrie 2020: 14 octombrie
2020, ora 10.00–proba scrisă, 19
octombrie 2020, ora 10.00-proba
de interviu. Dosarul de concurs
se depune la sediul Primăriei
comunei Mărculeşti, la secretarul comisiei de concurs,
doamna Davidescu Ştefania –
Felicia, secretarul general al
comunei. Ultima zi de depunere
a dosarului de concurs este: 6
octombrie 2020, ora 16.30.
Relaţii suplimentare la telefon:
0243.279.384.
l Grădinița nr.211, cu sediul
în localitatea București, str.
Trapezului, nr.1A, sector 3,
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organizeazã concursuri pentru
ocuparea posturilor de îngrijitor, bucătar și administrator
financiar. Concursurile vor
avea loc în data de 16.10.2020,
orele 10.00, la sediul unității.
Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial. Persoană de
contact: Petre Mihaela, telefon:
0759.993.376.
l Irem General Contractor
SRL, persoană juridică
română, cu sediul în București,
Sectorul 1, Strada Gheorghe
Polizu, nr.58-60, biroul cu
suprafață totală de 740,83mp,
Etaj 12, înregistrată în Regist r u l C o m e r ț u l u i s u b n r.
J40/16633/2016, Identificator
Unic la Nivel European
(EUID):
ROONRC.
J40/16633/2016, având Cod
Unic de Înregistrare 36853491,
angajează: 250 Sudori, 200
Schelari, 250 Lăcătuși Mecanici, 250 Confecționeri -montatori structuri metalice pentru
construcții, 200 Muncitor necalificat la spargerea și tăierea
materialelor de construcții, 50
Maistru construcții civile,
industriale și agricole, 20
Macaragiu, 20 Inspector în
domeniul securității și sănătății
în muncă, 50 Mecanic auto, 80
Izolator termic. Interviul va
avea loc la data de 23.09.2020,
la ora 09.20 la sediul societății.
l Școala Gimnazială Luca
Solomon, cu sediul în comuna
Va i d e e n i , j u d e ț u l Vâ l c e a ,
tel.0723.650.429, anunță scoaterea la concurs în data de
12.10.2020, în cadrul proiectului „POCU/138/4/1/115258
-Hope -Intervenție comunitară
integrată în comuna Vaideeni”
a 3 posturi experți: 1 coordonator SDS și Școala de vară; 1
profesor SDS și Școala de vară
-limba română; 1 responsabil
activități extracurriculare,
perioada octombrie 2020 -mai
2021. Informații suplimentare
la sediul unității sau la
numărul de telefon menționat,
orele 08.00-12.00.

CITAȚII
l Eventualii succesibili ai
defunctului Miu Corneliu

Zenoviu, CNP 1541129090037,
decedat la data de 07.07.2019,
fost cu ultimul domiciliu in
Bucuresti, Sos.Giurgiului
nr.58-70, sect.4, sunt invitati sa
se prezinte la data de
15.10.2020 orele 12.00-16.00 la
sediul Societatii Profesionale
Notariale Mihalache Nicoleta
Gabriela si Mihalache Cristina
Mihaela cu sediul in Bucuresti,
Calea Serban Voda nr.286, bloc
3A, sc.1, ap.1, parter, sector 4,
pentru a lua parte la dezbaterea acestei succesiuni, aflata
pe rol in Dosarul nr.73/2020.
Pentru relatii telefon
021.335.04.76.
l Subsmnatul Nanora Nic
cheamă pe Tănăsescu G. și
Manea Ghe. în data de 13
octombrie 2020, la Tribunalul
Vâlcea în calitate de pârât în
dosarul 1611/90/2019.
l Se citează numitul Spiridon
Marinel, cu ultimul domiciliu
cunoscut în mun.Galați, bld.
Siderurgiștilor, nr. 44, bl. M5A,
sc.1, ap.1, jud.Galați, în calitate de pârât, la Judecătoria
Sectorul 5, București, pentru
termenul din 05.10.2020, în
dosarul nr.22625/302/2019, ora
09.00, Cam P01, Complet c5
minori 2020, având ca obiect
divorț cu minori.
l Judecătoria Chișineu Criș.
D o s a r n r. 1 2 4 9 / 2 1 0 / 2 0 2 0 .
Pârâtul Igreț Ioan cu domiciliul necunoscut este citat la
această instanţă pentru
termenul din 15 octombrie
2020, orele 12:00 în proces
având ca obiect pretenții rezultate din accident auto în
contradictoriu cu Constantin
Patricia Camelia. În caz de
neprezentare se judecă în lipsă.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copil u l u i Vâ l c e a , c h e a m ă î n
judecată pe numita: Grancea
Elena (fostă Greuruși), cu
domiciliul legal în Oraș Brezoi,
Sat Călinești, Str. Valea Călinești, nr. 81, Jud. Vâlcea, în
calitate de intimat în dosarul
c i v i l n r. 1 8 4 9 / 9 0 / 2 0 2 0 , c u
termen de judecare în data de
25.09.2020, având ca obiect
înlocuire măsură de plasament
la asistent maternal profesio-

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

nist cu măsura de plasament
familial la persoană, af lat pe
rol la Tribunalul Vâlcea.
l SC Tempo Production SRL,
cu ultimul domiciliu în Ovidiu,
e s t e c h e m a t l a Tr i b u n a l
Constanța, camera Sala 3- TR,
în ziua de 08.10.2020,
Completul F.13, ora 8.30, în
calitate de Debitor, în proces cu
Gecorpan SRL și Zootehnica
Impex SRL, în calitate de
Creditori, dosar 2506/118/2020.
l Pârâții Belei Floarea și
Pudilic Raveca sunt citați în
data de 23.09.2020 la Judecătoria Bistrița, sala 1, în dosar
12474/190/2019.

SOMAȚII
l Există pe rolul Judecătoriei
Târgu Secuiesc Dosarul nr.
2629/322/2019, având ca obiect
dobândirea dreptului de
proprietate prin uzucapiune de
către Péter Ioan, asupra
imobilul identificat în CF nr.
2 8 6 3 0 - C o v a s n a , n r. t o p
2176/2/2/1, jud. Covasna, nr.
CF vechi 1866, în suprafață de
796 mp. Cei interesați pot face
opoziție în termen de 1 lună.
l Prezenta somatie este emisa
in temeiul art. 130 din decretul
lege nr. 115/1938 astfel cum s-a
disppus rezoluttia juudecatorului din data de 31 august
2020, cu privire la cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei
Ineu in data de 21.10.2020 in
dosar nr. 1350/246/2020 formulata de petentul oatis Daniel,
cu domiciliul in comuna
Craiva, sat Maraus, nr. 154,
jud. Arad, avand ca obiect
uzucapiune, cu termen de judecata la data de 21 octombrie
2020. Petentul sustine ca a
folosit cota de ¼ parti din
imobilul inscris in CF nr.
302990Craiva provenit din
conversia de pe hartie a CF 93
Maraus cu nr. top. 251; 253/1;
254; 255/1; 256/1 compus din
casa cu numarul administrative 77 si teren in suprafata de
3.724 mp, cota asupra caruia
figureaza inscris ca proprietar
tabular Otis Saveta (Eva) sub
B1 din CF sus-mentionat, decedata la data de 18.11.1943.
petentul a solicita sa se dispuna
inscrierea dreptului sau de

GATA!
Simplu, nu?

proprietate, in cartea funciara,
asupra imobilului mentional.
De asemenea sustine ca foloseste cota de ¼ parti din
imobilul sus-mentionat pe titlu
de uzucapune prin jonctiunea
posesiilor, in mod pasnic,
public, continuu si sub numele
de proprietar, fara ca alte
persoane sa fa acate de deposedare sau tulburare, de peste 20
de ani de la moartea proprietarului tabular.

DIVERSE
l Aducem la cunoştinţă
publică faptul că pe rolul Judecătoriei Botoşani se af lă
dosarul nr. 6920/193/2020,
având ca obiect deschiderea
procedurii de declarare a
morţii numitului Ciubotariu
Florentin, cu ultimul domiciliu
cunoscut în comuna Cristeşti,
jud. Botoşani şi invităm orice
persoană care cunoaşte date în
privinţa dispărutului să le
comunice instanţei.
l Leavis Cont IPURL, in calitate de Lichidator notific
intrarea in faliment in procedura simplificata a debitoarei
SC Maresso Shops SRL, cu
sediul in Campina, Bulevardul
Carol I, nr. 57, bl. 23 H1, et. 1,
ap. 4, jud. PRAHOVA, CUI
36889444, J 29/ 16/2017, dosar
1 1 8 5 / 1 0 5 / 2 0 2 0 Tr i b u n a l
Prahova. Termene: termen
inregistrare creante nascute in
cursul procedurii 02.11.2020,
verificare creante si afisare
tabel suplimentar 02.12.2020,
solutionare contestatii si intocmire tabel definitiv consolidat
02.01.2021. Relatii la telefon
0723880617, e-mail voichita_
onofrei @yahoo.com.
l Anunț privind finalizarea
lucrărilor de cadastru sistematic în sectoarele cadastrale
193, 194 şi 195. Primăria Municipiului Ploieşti anunță finalizarea lucrărilor de cadastru
sistematic pentru sectoarele
cadastrale 193 (T 43; A 633),
194 (T 42; A 631/T 45; A 639/T
49; A 655) şi 195 (T 41; A 628),
situate pe U.A.T.Ploiești, ce au
fost executate în baza prevederilor Legii cadastrului și publicității Imobiliare nr. 7/1996,
republicată. Proprietarii imobilelor (titularii drepturilor
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înscrise în cartea funciară) din
sectoarele mai sus menţionate
sunt invitaţi la sediul Primăriei
Municipiului Ploieşti -Serviciul
Cadastru şi G.I.S. din Piaţa
Eroilor, nr. 1A, în zilele de
marţi, miercuri şi joi, între
orele 10:00-13:00, pentru eliberarea extraselor de informare.
Relaţii se pot obţine la telefon
0244/516.699 (int.325) sau
e-mail pe adresa dir.urbanism@ploiesti.ro
l Somație. Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi
AVPS Vidra București, cu
sediul în Str.Pelinului, 16,
sector 3, somează toți membrii
săi să aducă la cunoștință
asociației, prin dovezi în
original, plata la zi a cotizației,
termenul limită este până pe
28.09.2020. Toți care nu vor
aduce la cunoștință asociației
dovada aferentă plății datoriilor vor fi excluși.
l Primăria Comunei
Brezoaele, aduce la cunoștința
publică, faptul că în fiecare zi
de sâmbăta, între orele 07.0011.00, circulația rutieră pe
DJ601A km 4+500m -5+400m
(intersecție strada Perseverenței cu strada Linia Mare)
este restricționată pentru
desfășurarea Târgului Săptămânal. Aceeași restricție este
valabilă și în perioada 6-8
septembrie, pentru desfășurarea Târgului Anual Sfânta
Maria Brezoaele. Ruta ocolitoare va fi indicată prin bariere
directionale.
l Panait Vasile, titular al
Planului Urbanistic întocmire
PUZ în vederea stabilirii reglementărilor urbanistice,
amplasat în județul Constanța,
oraș Năvodari, aleea Balta lui
Mihai, nr.FN, anunță publicul
interesat că s-a depus documentația în vederea obținerii
avizului de mediu pentru
avizarea planului urbanistic
zonal. Observațiile publicului
se primesc în scris la sediul
APM Constanța, str.Unirii,
nr.23, zilnic între orele 08.0016.00, în termen de 18 zile
calendaristice de la apariția
anunțului.
l SC Laura Alternativ Wood
SRL, cu sediul social in Oras

Ineu, str. Garii nr.2, Jud Arad,
CUI 41185283, J02/1028/2019,
Tel 0753/282774, prin Carboni
Laura Voichita –Administrator
doreste sa obtina autorizatie de
mediu pentru punctul de
sediul social unde doreste sa
desfasoare activitatea de
“ Ta i e r e a s i r i n d e l u i r e a
lemnului “CAEN 1610, ca
principalele faze ale procesului
tehnologic: sunt: receptie masa
lemnoasa, taiere la dimensiuni,
crapare lemn de foc, etc.
Masurile de protectie a factorilor de mediu sunt: Apa: un
este cazul. Aer: un este cazul.
Sol: Platforma betonata. Gestiunea deseurilor: Pubele. Observatiile publicului formulate in
scris/informatiile privind
potentialul impact asupra
mediului se depun/pot fi
consultate la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului
Arad, Splaiul Muresului FN,
COD 310132, telefon
0257/280.331 fax 0257/284.767,
in timp de 10 zile lucratoare
dupa data publicarii prezentului anunt.
l S.C. Asradsil Vâlsan S.R.L.,
având sediul în comuna Mușătești, judetul Argeș, în calitate
de proiectant pentru: Amenajamentul Fondului Forestier
proprietate privată aparținând persoanelor fizice
Florescu Eugenia, Florescu
Maria, Nitoi Gheorghe, Nitoi
Marin, Nitoi Ilie, Stoica C.
Elena, Maxim Ioana, Sarghie
Ioana, Stoica Costel, Stoica
Elisabeta-Alina, Stoica
Nicolae, Stoica Marinela,
Paraschivescu Cornel, Mihai
Gabriel, Popescu Irina, Marinescu Lavinia,Ungureanu
Florin, Mihailescu Constantin,Cirstea Gabriela, Diaconescu
Elvira,Plesa
Maria,Aldea Eugenia, Mihailescu Daniel, Mihailescu
Aneta, Ziiti Irina,Mihailescu
Cristian, Mihailescu
Constantin, Litescu Lucretia
Litescu Gabriela, Litescu
Didina –U.P.I Verguleasa, în
suprafață de 104,29 ha,
situata pe raza comunele
Oporelu si Verguleasa, judetul
Olt, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
obţinere a avizului de mediu
pentru planul/programul
menţionat şi declanşarea

etapei de încadrare. Prima
versiune a planului/programului poate fi consultată la
sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Olt, din
mun. Slatina, str. Ion Muresanu, nr. 3, jud. Olt, de luni
până joi între orele 9 – 11.
Observaţii/comentarii şi
sugestii se primesc în scris la
sediul A.P.M. Olt, în termen de
18 zile de la data publicării
anunţului.
l Anunț de intenție privind
e l a b o r a r e a P U D î n S t r.
Verdetei, Nr.12, sector 3, București. Inițiator: Matei Emilian
și Matei Elena. Elaborator: M
TECH PROIECT SRL. În
vederea realizării Planului
Urbanistic de Detaliu pentru
Extindere, remodelare, consolidare și supraetajare imobil
existent corp 1 parter, rezultând o locuință unifamilială
P+2E în Str.Verdetei, nr.12,
sector 3, București. Observațiile și propunerile pot fi transmise în termen de 15 zile în
format electronic pe adresa de
e-mail a Primăriei Sectorului 3
a Municipiului București: relatiipublice@primarie3.ro sau
prin poștă pe adresa instituției:
Str. Calea Dudești, nr.191,
sector 3, București.

ADUNĂRI GENERALE
l SC AUTO DACIA SA, cu
sediul social in Pitesti,str.
M i r c e a Vo d a n r. 4 2 ,
convoaca actionarii in
Sedinta Extraordinara AGA
pentru data de 21 octombrie
2020 orele-10.00, care va
avea loc la sediul sau.
Ordinea de zi disponibila la
acest sediu poate fi consultata zilnic intre orele 10.00
si 13.00 de luni pana vineri
incepand cu data de
22.09.2022 pana pe data de
20.10.2020. Consiliul de
Administratie al S.C. Auto
Dacia SA
l Obstea de Mosneni Molivis
anunță că se reaia Adunarea
Generala Ordinara în data de
11.10.2020, la aceeași oră și
aceași locație. Se pastraeză
conținutul anunțului din data
24 august 2020, Președinte,
Raduca Ion.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
l Convocator Adunare Generală 22.10.2020, la ora 13.00.
Asociația de Ajutor Mutual
ADAM- București convoacă
Adunarea Generală a
membrilor săi pentru data de
22.10.2020, la ora 13.00, la
adresa: București, bd.Regina
Maria, nr.21, etaj 1, sect.4. În
cazul neîndeplinirii condițiilor
legale de validitate stabilite de
Statut, Adunarea Generală va
fi reprogramată în data de
23.10.2020, ora 16.00, în
același loc, cu aceeași ordine
de zi. Ședința va avea următoarea Ordine de Zi: Prezentarea activității Asociației de
Ajutor Mutual ADAM- București aferentă perioadei 01
ian-30 sept 2020 sub formă de
statistici; Reevaluarea și aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli pentru anul 2020;
Aprobarea bilanțului contabil
și a contului de rezultate
pentru anul 2019; Diverse.
Fiecare membru poate adresa
întrebări și propune sugestii
pentru ordinea de zi, până la
data de 30 septembrie 2020, la
următoarea adresă de email:
mihaelavaduva@cag.ro. Identificarea membrilor la
adunarea generală se va face
cu Cartea de Identitate.

LICITAȚII
l Societatea AS3-Administrare Străzi S3 S.R.L., intenționează să încheie un contract de
achiziție publică pentru
Lucrări de proiectare, realizare, achiziție și montare de
butaforii pentru proiectul
„Amenajare parc tematic în
Parcul Pantelimon. Atașat
regasiți documentația de atribuire. Data limită de depunere
a ofertelor este 14.10.2020, ora
12:00.
l Municipiul Drăgășani cu
sediul în str. Pandurilor nr. 1,
anunță licitație publică
deschisă pentru data de
16.10.2020, ora 11:00, în Sala
de Ședințe a Consiliului Local.
al mun. Drăgășani, în vederea
concesionării unui teren aparținând domeniului public, în
suprafață de 51 mp, situat în
str. Dr Dumitru Bagdazar nr.
2A, conform H.C.L
60/31.07.2020 pentru concesionarea unui spațiu comercial.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Data limită de depunerere a
documentației de licitație este
15.10.2020, ora 15:00, la Registratura Primăriei Municipiului
D r ă g ă ș a n i d i n s t r. P i a ț a
Pandurlor nr. 1. Caietul de
sarcini se poate ridica de la
Direcția Serviciilor Publice –
Biroul Contracte în urma achitării cu numerar a sumei de 54
de lei, la Casieria Mun. Drăgășani. Relații suplimentare la
numărul de telefon
0766.229.255.
l Gold-Trans-Tur S.R.L., societate in faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan
IPURL, cu sediul in Ploiesti,
Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap.
31, Jud. Prahova, scoate la
vanzare prin licitatie, structuri
metalice in cantitate aproximativa de 18.458 kg, situate pe
raza Portului Constanta – Sud,
Parcela nr. 15, la est de Poarta
nr. 14 de acces in port, la pretul
total de 956 euro, fara TVA.
Pretul este unul fix, indiferent
de cantitatea rezultata in urma
dezafectarii structurilor metalice. Castigatorul licitatiei va
proceda la dezasamblarea
structurilor metalice si la ridicarea acestora de pe teren,
intrega cheltuiala fiind suportata exclusiv de comparator.
Bunurile pot fi vizionate in
incinta Portului Constanta –
Sud, Parcela nr. 15, la est de
Poarta nr. 14 de acces in port.
Licitatia se va organiza in data
de 24.09.2020, ora 13:30, iar in
cazul in care bunul nu va fi
valorificat, aceasta este reprogramata pentru data de
25.09.2020, 28.09.2020,
02.10.2020, 05.10.2020,
07.10.2020, 09.10.2020,
12.10.2020, 14.10.2020,
16.10.2020. Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 48 de
ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe relatii precum
si achizitionarea regulamentului de vanzare se pot obtine
de la sediul lichidatorului
judiciar, din Ploiesti, Str. Gh.
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud.
Prahova, la numerele de
telefon/fax: 0723.357.858/
0244.597.808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul
www.andreiioan.ro.
l Debitorul GS Investment
SRL societate in faliment, prin

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

Marți, 22 septembrie 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

şi trei mişcări!
Publică un anunţ în doi timpi
ul.ro
➤ intră pe site-ul www.jurnal
➤ scrie textul

lichidator judiciar Dinu, Urse
si Asociatii SPRL, scoate la
vanzare, urmatorul bun mobil:
Masina de spalat Tonello,
Depreciere totala 98%. Pretul
de pornire al licitatilor pentru
bunul mobil apartinand debitoarei GS Investment SRL
reprezinta 50% din valoarea
de piata exclusiv TVA, aratata
in Raportul de Evaluare,
respectiv 1.673,00 Euro
Exclusiv TVA. Pretul Caietului
de sarcini pentru bunul mobil
este de 100,00 Lei inclusiv
TVA. Participarea la licitatie
este conditionata de: -consemnarea in contul nr. RO 38
BREL 0002 0024 7309 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. RO 43 INGB 5514 9999
0051 3726 deschis la ING
Bank –Sucursala Dorobanti
sau in numerar la sediul acestuia din Bucuresti str. Buzesti
nr. 71, et. 5, cam. 502-505,
sector 1. Pentru bunul mobil
apartinand debitoarei GS
Investment SRL, prima
sedinta de licitatie a fost fixata
in data de 13.10.2020, 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 1.Informații generale
privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Muzeul
N a ț i o n a l B r a n , S t r. A u r e l
Stoian, nr.14, județul Brașov,
telefon 0268/238.336, fax
0268/238.335, email: muzeulnationalbran2019@gmail.com,
cod fiscal 5380628. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identifi-

carea bunului care urmează să
fie închiriat: 20 de parcele, în
suprafaţă totală de 148,03mp,
conform caietului de sarcini,
din domeniul public al
statului, în temeiul O.U.G.
nr.57/03.07.2019, administrate
de Muzeul Național Bran,
având datele de identificare
prevăzute în H.G.
502/25.06.2020, localizate în
Piața I.G.Stoian, nr.5, pe care
se vor amplasa chioșcuri-construcții provizorii, în vederea
desfăşurării de activitati
comerciale specificate în
caietul de sarcini. 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, la sediul instituției, la
Recepția Muzeului. 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:
Se poate obține de la Recepția
Muzeului Național Bran,
situat în Bran, strada Aurel
Stoian, nr.14, județul Brașov.
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:
300Lei /exemplar și se achită
cash la Recepția Muzeului.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 05.10.2020,
ora 12.00. 4.Informații privind
ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor:
13.10.2020, ora 09.00.
4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Muzeul Național Bran, Bran, Str.Aurel
Stoian, nr.14, județul Brașov.
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:
14.10.2020, ora 09.00, Muzeul
N a ț i o n a l B r a n , S t r. A u r e l
Stoian, nr.14, Bran, județul
Brașov. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea

litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței:
Tribunalului Brașov -Secţia
Comercială, de Contencios
Administrativ și Fiscal, cu
sediul în Brașov, B-dul 15
N o i e m b r i e , n r. 4 5 , j u d e ț u l
Brașov, telefon 0268/419.615,
fax 0268/418.054, e-mail:
t r b r a s o v @ j u s t. r o . 7 . D a t a
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării:
18.09.2020.
l 1.Informații generale
privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Muzeul
N a ţ i o n a l B r a n , S t r. A u r e l
Stoian, nr.14, județul Braşov,
telefon 0268/238.336, fax
0268/238.335, email: muzeulnationalbran2019@gmail.com,
cod fiscal 5380628. 2.Data
publicării anunțului de licitație în Monitorul Oficial al
României, Partea a VI-a:
13.08.2020, conform O.U.G.
57/03.07.2019. 3.Criteriile
utilizate pentru determinarea
ofertei câștigătoare: cel mai
mare nivel al chiriei exprimat
în lei/mp /lună. 4.Numărul
ofertelor primite și al celor
declarate valabile: 90 oferte
primite, 76 oferte declarate
valabile. 5.Denumirea/numele
și sediul/adresa ofertantului a
cărui ofertă a fost declarată
câștigătoare: 1.Enescu Ovidiu,
Moieciu, Str.Principală, nr.285,
județul Braşov. 2.Zăvoianu
Andrei Ioan PFA, Bran, Str.
Valea Porţii, nr. 149, județul
Braşov. 3. Zăvoianu Mihaela,
Bran, Str.Valea Porţii, nr.149,
j u d e ț u l B r a ş o v. 4 . V r a b i e
Ramona Diana, Str.Cărămidăr i e i , n r. 1 9 , a p . 7 , j u d e ț u l
Braşov. 5.Vrabie Romică I.I.,
Râşnov, Str.Centru Nord,
bl.21, sc.B, et.1, ap.5, județul
Braşov. 6.Copaci Viorica PFA,
Bran, Sat Predeluţ, Str.Padina,
nr.25, județul Braşov. 7.Preda
Alina Sânziana, Moieciu de
Sus, Str.Principală, nr.17,
j u d e ț u l B r a ş o v. 8 . F u n a r u
Daniela Eugenia, Bran, Str.
C o l i b a ş i l o r, n r. 5 , j u d e ț u l
Braşov. 9.SC Colarsil SRL,
Ploieşti, Str.Cernica, nr.9,
j u d e ț u l P r a h o v a . 1 0 . P FA
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Olteanu Elena Mirela, Moieciu
de Jos, Sbârcioară, nr.82,
județul Braşov. 11.Mogan
Niculina, Moieciu de Jos,
nr.235, județul Braşov. 12.
Florescu Elena PFA, Bran, Str.
P o d u l Ş i m o n u l u i , n r. 3 8 ,
județul Braşov. 13.Scorţea
Chiţu Moroianu Marian PFA,
Bran, Sohodol, Str.Ilinei, nr.12,
județul Braşov. 14.Funaru
Irina Ramona PFA, Bran, Str.
C o l i b a ş i l o r, n r. 5 , j u d e ț u l
Braşov. 15.Nilă Loredana
Maria PFA, Bran, Str.Măgurii,
nr.39, județul Braşov. 16.
Beşoagă Gianina Simona PFA,
B r a n , S t r. P r e d e l u ţ , n r. 1 8 ,
județul Braşov. 17.Spasici
Claudiu, Râşnov, Str.Centru
Nord, bl.21, sc.B, ap.5, județul
Braşov. 18.PFA Diţu Simona
Georgeta, Bran, Sat Poartă,
nr.332A, județul Braşov. 19.
PFA Muşetescu Ana-Maria,
Moieciu de Jos, Str.Principală,
nr.319, județul Braşov. 20.
Copaci Vasile, Cluj Napoca,
S t r. Ta c h e I o n e s c u n r. 9 7 ,
județul Cluj. 21.Funaru Ioan
PFA, Bran, Str.Colibaşilor,
nr.5, județul Braşov. 22.Sfetea
Ioana Sandală, Bran, Str.Iancu
Gonţea, nr.109, județul Braşov.
6.Durata contractului: 3 ani.
7.Nivelul chiriei: 1.Enescu
Ovidiu: 1.278,40Lei /mp/lună.
2.Zăvoianu Andrei Ioan PFA:
8.14,32Lei /mp/lună. 3. Zăvoianu Mihaela: 720,66Lei /mp/
lună. 4.Vrabie Ramona Diana:
585Lei /mp/lună. 5.Vrabie
Romică I.I.: 512,11Lei /mp /
lună. 6.Copaci Viorica PFA:
405Lei /mp/lună. 7.Preda
Alina Sânziana: 306,43Lei /
mp/lună. 8.Funaru Daniela
Eugenia: 383Lei /mp/lună. 9.
SC Colarsil SRL: 562,83Lei /
mp/lună. 10.PFA Olteanu
Elena Mirela: 330,48Lei /mp/
lună. 11.Mogan Niculina:
2.304Lei /mp/lună. 12.Florescu
Elena PFA: 194,45Lei /mp/
lună. 13.Scorţea Chiţu Moroianu Marian PFA: 380Lei /mp/
lună. 14.Funaru Irina Ramona
PFA: 298Lei /mp/lună. 15.Nilă
Loredana Maria PFA: 346Lei /
mp/lună. 16.Beşoagă Gianina
Simona PFA: 223Lei /mp/lună.
17.Spasici Claudiu: 251,12Lei /
mp/lună. 18.PFA Diţu Simona
Georgeta: 150Lei /mp/lună.
19.PFA Muşetescu Ana-Maria:
101Lei /mp/lună. 20.Copaci
Vasile: 355Lei /mp/lună. 21.
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Funaru Ioan PFA: 586Lei /mp/
lună. 22.Sfetea Ioana Sanda:
1.503Lei /mp/lună. 8.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Tribunalul
Braşov -Secţia Comercială, de
Contencios Administrativ şi
Fiscal, cu sediul în Braşov,
B-dul 15 Noiembrie, nr.45,
j u d e ț u l B r a ş o v, t e l e f o n
0268/419.615,
fax
0268/418.054, email: trbrasov@
just.ro. 9.Data informării ofertanților despre decizia de
stabilire a ofertei câștigătoare:
09.09.2020. 10.Data transmiterii anunțului de atribuire
către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 18.09.2020.
l Debitorul SC Agromec
Gogoșu SA cu sediul in sat
Gogosu, comuna Gogosu, jud.
Mehedinti, CIF:1609169,
J25/248/1991, aflata in procedura de faliment, in
bankruptct, en faillite, dosar
nr. 4241/101/2014 prin lichidator judiciar, Consultant
Insolventa SPRL, cu sediul in
Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului,
nr.7A, jud.Mehedinti, prin
reprezentant Popescu Emil
scoate la vanzare bunurile
imobile la preturi diminuate
cu 35% fata de raportul de
evaluare: * Sediu Gogosu*
situat in sat Gogosu, comuna
Gogosu, jud.Mehedinti format
din teren in suprafata de
17349 mp (masurata) si 13
constructii in suprafata totala
de 2578 mp, nr. CF 53384, nr.
cadastral 53384, la un preţ de
pornire al licitaţiei de
305.175,00 lei, pret neafectat
de TVA; - *Secția Cioroboreni* situată în sat Cioroboreni, comuna Jiana, județul
Mehedinți, compusă din teren
in suparafa de 5005 mp si 3
constructii – atelier mecanic,
anexa atelier si magazie în
suprafață totala de 237 mp, nr.
CF 52536, nr. cadastral 52536
la un preţ de pornire al licitaţiei de 34.775,00 lei, pret
neafectat de TVA; și bunurile
mobile diminuate cu 75% față
de raportul de evaluare:
-cântar la un preț de pornire a
licitație de 37,50 lei; -stâlpi
rețea elecrică 29 bucăți la un
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preț de pornire a licitație de
33,15 lei/buc; -rezervor ulei 2
buc. la un preț de pornire a
licitație de 187,87 lei/buc; Valorile nu conțin TVA. Licitatia va
avea loc în Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuţului, nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 02.10.2020
orele 14,00. Participarea la
licitatie este conditionata de
consemnarea in contul nr.
RO11BRMA 09991000
83788887 deschis la Banca
Romaneasca, pana la data de
01.10.2020 orele 17.00 a unei
cautiuni de 10% din pretul de
pornire al licitatiei si achizitionarea caietului de sarcini in
cuantum de 1000 lei pentru
bunurile imobile si 50 de lei
pentru bunurile mobile. Titlul
executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunurilor imobile/
mobile il reprezinta Sentinta nr.
776 din data de 30.06.2014, de
deschidere a procedurii falimentului impotriva debitoarei
SC Agromec Gogosu SA,
p r o n u n ţ a t ă d e Tr i b u n a l u l
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.
4241/101/2014. Invităm pe toti
cei care vor să participe la
şedinţa de licitaţie să transmita
oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din care
rezultă faptul că a fost achitată
garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină la
adresa de email: office@consultant-insolventa.ro. Avand in
vedere măsurile de prevenire a
răspândirii virusului COVID
19 (CORONAVIRUS), precum
si a ordonantelor militare
emise, administratorul judiciar
recomanda ca participarea la
licitatie sa aiba loc prin sistem
de videoconferinta, iar in
masura in care se doreste participarea fizica se impune
prezenta unui singur participant care sa respecte masurile
impune de autoprotectie
(masca, manusi, etc.). Somam
pe toti cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor imobile
descrise anterior sa anunte
administratorul judiciar inainte
de data stabilita pentru vânzare
în termen, sub sanctiunea
prevazută de lege. Relatii suplimentare la telefoanele
0742592183, 0252/354399,

email: office@consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL,
prin Popescu Emil.
l Debitorul SC Tecnogreen
SRL - societate în reorganizare
judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, 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 administrator judiciar, Consultant
Insolventa SPRL Filiala Timis,
cu sediul ales in Dr.Tr.Severin,
str.Zabrautului nr.7A, jud.
Mehedinti, CUI:38704372,
inregistrata in RFO II sub nr.
0918, prin reprezentant
S e r b a n Va l e r i u , s c o a t e l a
vânzare, la pretul stabilit prin
R a p o r t u l d e E v a l u a r e n r.
51/13.03.2020, urmatoarele
bunuri imobile: - teren extravilan avand S = 97.400 mp cu
numar cadastral 50308, inscris
in CF nr. 50308, Tarlaua 150
Parcela 6,3683, la pretul de
23.720 Euro; - teren extravilan
avand S = 11.716 mp cu
numar cadastral 50208, inscris
in CF nr. 50208, Tarlaua 153
Parcela 3734, la pretul de
2.850 Euro; - teren extravilan
avand S = 120.000 mp cu
numar cadastral 50322, inscris
in CF nr. 50322, Tarlaua 153
Parcela 3721/2, la pretul de
29.220 Euro; - teren extravilan
avand S = 251.600 mp cu
numar cadastral 50391, inscris
in CF nr. 50391, Tarlaua 153
Parcela 3732/1,3732/3, la
pretul de 61.270 Euro situate
in extravilanul satului Prunişor, comuna Prunişor, Judeţul
Mehedinţi. Total suprafata de
teren valorificata: 480.716
m.p. Valoarea totala a bunurilor imobile este de 117.060
EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din
ziua platii). Administratorul
judiciar mentioneaza faptul
ca, asupra bunurilor enumerate mai sus detin un drept de
ipoteca - creditorul A.N.A.F.
D.G.R.F.P. Craiova – A.J.F.P.
Mehedinti. Licitaţia va avea
loc la biroul administratorului
judiciar din Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti la data de 28.09.2020,
orele 14:00. Titlul executoriu

în baza căruia administratorul
judiciar procedează la
vânzarea bunurilor imobile
descrise anterior, il reprezinta
Sentinta nr. 8 din data de
11.05.2020, de confirmare a
planului de reorganizare a
debitoarei SC Tecnogreen
SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a
Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr.
2726/101/2018. Participarea la
licitaţie este condiţionată de
consemnarea în contul unic de
insolventa al debitoarei SC
Tecnogreen SRL, pana la data
de 25.09.2020 orele 17.00 a
unei cauţiuni de 10% din
preţul de pornire pentru bunul
imobil pe care intentioneaza
sa-l achizitioneze precum şi
achiziţionarea caietului de
sarcini in suma de 1000,00
l e i + T VA . C o n t d e s c h i s l a
Banca Romaneasca S.A. sub
nr. RO11BRMA 09991000
83622047. Invităm pe toti cei
care vor să participe la şedinţa
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
administratorul judiciar
inainte de data stabilita pentru
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii
suplimentare la telefoanele:
0756482035, 0742592183,
0252/354399, office@consultant-insolventa.ro. Administ r o r j u d i c i a r, C o n s u l t a n t
Insolvenţă Sprl Filiala Timis,
prin Serban Valeriu.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
l Duo Invent Telecom SRL
prin lichidator judiciar VIA
Insolv SPRL, scoate la vânzare
în bloc prin licitaţie publică la
prețul total de 24.612 lei (TVA
inclus) a următoarelor autovehicule: Renault Clio (peste
335.000 km, 2009, 1461 cmc,
motorină), Peugeout 207 Active
(peste 285.000 km, 2008, 1398
cmc, motorină) și Renault
Symbol (peste 180.000 km,
2005, 1461 cmc, motorină).
Persoanele interesate se pot
programa pentru vizionare, iar
ulterior vor achizitiona dosarul
de prezentare de la sediul lichidatorului judiciar şi vor depune
documentația însoțită de taxa
de garanţie de 10% din prețul
de pornire cu cel putin o zi
înainte de data licitatiei. Licitaţia va avea loc în 30.09.2020,
ora 13/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi
reluată în data de 07.10.2020,
aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Flix Net Comunication IT
SRL prin lichidator judiciar
VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică in
bloc la prețul de 135.326 lei +
TVA bunuri mobile echipamente IT furnizare servicii
internet: platforma monitorizare software, sistem de securitate perimetru, cabinet
echipamente, statie de baza lte,
radioreleu microunde - 2 buc,
echipamente integrate, platforma operare reţea si echipament energie electrica.
Persoanele interesate vor achizitiona dosarul de prezentare
de la lichidatorul judiciar şi
vor depune documentele de
participare la licitaţie cu cel
putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în
24.09.2020, ora 12/00 la sediul
lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecării vânzarea
va fi reluată în ziua de
01.10.2020 aceeaşi oră, în
acelaşi loc.
l Fast For Internet Solution
SRL prin lichidator judiciar
VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică in

@Oferte serviciu
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@Licitații
@Diverse
bloc la prețul de 397.320 lei +
TVA, bunuri mobile - echipamente IT: platforma monitorizare software, sistem de
securitate perimetru, cabinet
echipamente, statie de baza lte,
radioreleu microunde, echipamente integrare, platforma
operare reţea si echipament
energie electrica. Persoanele
interesate vor achizitiona
dosarul de prezentare de la
lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 24.09.2020,
ora 11/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi
reluată în zilele de 01.10.2020 si
08.10.2020 aceeaşi oră, în
acelaşi loc.

PIERDERI
l Pierdut original și duplicat
contract vânzare-cumparare și
proces verbal de predare-prim i r e n r. 1 5 2 7 9 / 3 - 1 9 9 1 , p e
numele Moisi Gabriela Daniela.
Le declar nule.
l Pierdut act concesiune
nr.4996 pe numele Badescu
Zoita și Badescu Mihaela
Beatrice, Cimitirul Parohial
Militari. Îl declar nul.
l Doci Intreprindere Individuală pierdut Certificat de
Înregistrare nr.B 3568871. Îl
declar nul.
Pierdut Certificat constatator
a l S C Ti m f l o r S R L , c u
n r. 1 9 6 2 7 / 1 3 . 0 5 . 2 0 0 8 . Î l
declarăm nul.
l Pierdut adeverință dovadă
achitare apartament la contract
cu plata în rate nr.2938 pe
numele Vasilescu Lucia și Vasilescu Alexandru de la SC Rom
Vial SA. O declar nulă.
l Life Products Lab SRL,
J5/2651/2017, CUI 38320312,
declară piedute și nule Certificat Constatator pentru sediul
social și Certificat Constatator
pentru activități desfășurate în
afara sediului social și a sediilor secundare.

