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OFERTE SERVICIU
l Angajăm Șofer cat.B, vechimea 
permisului min. 5 ani, doar în Bucu-
rești, fără cazier judiciar. Telefon: 
0764.402.441.

l Gospodărie Ştefăneşti- Ilfov organi-
zează în data de 29.07.2020 concurs 
recrutare pentru Lucrător salubrizare 
spaţii verzi. Detalii la 0721.490.200.

l SC GMT Eurotrans SRL angajează 
şoferi autocamion/maşină de mare 
tonaj pentru rute pe Comunitatea 
Europeană, Ucraina şi Rusia. Cerințe: 
se solicită deținerea permisului auto 
categoriile: C, E, experiență minim 1 
an, cunoaşterea limbii ruse, ucrainene 
şi a unei limbi de circulație internațio-
nală, cazier judiciar. Se oferă: salariu 
de bază minim brut de 2.230Lei, la 
care se adaugă diurna legală, contract 
individual de muncă pentru 1 (un) an 
cu posibilitatea de prelungire, durata 
timpului de lucru de 8 ore/zi; 40 ore/
săptămână, concediu anual de odihnă: 
20 zile lucrătoare plătite. Aşteptăm 
CV-urile la adresa de e-mail: gmt.euro-
trans@gmail.com, împreună cu copii 
după actele solicitate până la data de 
28.07.2020, urmând ca la 29.07.2020 să 
aibă loc selecția dosarelor. Persoana 
selectată va fi ulterior contactată tele-
fonic.

l Institutul de Cercetare -Dezvoltare 
pentru Industrializarea şi Marketingul 
Produselor Horticole -Horting organi-
zează concurs, conform HG nr. 
286/2011, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, pentru ocuparea unui 
(1) post inspector de specialitate I - 
achiziţii publice, funcţie contractuală 
de execuţie, vacantă, pe perioadă 
nedeterminată. Condiții specifice: 
-studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă; 
-minim 10 ani vechime în muncă; - 7 
ani experiență în specialitate, în insti-
tuție publică; -cunoştinţe achiziţii 
publice; - să cunoască legislația în 
domeniu; -cunoştințe avansate de 
operare PC. Dosarul de înscriere va 
cuprinde următoarele documente: a) 
cerere de înscriere la concurs adresată 
conducătorului autorităţii sau institu-
ţiei publice organizatoare; b) copia 
actului de identitate sau orice alt docu-
ment care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz; c) copiile documentelor 
care să ateste nivelul studiilor şi ale 
altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum şi copiile docu-
mentelor care atestă îndeplinirea 
condiţiilor specifice ale postului solici-
tate de autoritatea sau instituţia 
publică; d) carnetul de muncă sau, 
după caz, adeverinţele care atestă 
vechimea în muncă, în meserie şi/sau 
în specialitatea studiilor, în copie; e) 
cazierul judiciar sau o declaraţie pe 
propria răspundere că nu are antece-
dente penale care să-l facă incompa-

tibil cu funcţia pentru care candidează; 
f) adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către medicul 
de familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate; g) curri-
culum vitae. Dosarele pentru concurs 
se depun în perioada 23.07.2020-
14.08.2020, la sediul ICDIMPH 
-Horting -secretariatul instituţiei, str.
Drumul Gilăului 5N, sector 4, Bucu-
reşti. Relaţii suplimentare privind 
concursul se pot obţine de la comparti-
m e n t u l  r e s u r s e  u m a n e , 
tel.021.460.34.40 şi accesând pagina 
oficială.

CITATII
l Se notifică pentru termenul din 
23.07.2020 invocarea uzucapiunii de 
către Ardelean Georgeta asupra imobi-
lelor înscrise în CF 303382 Birchis nr. 
top 38 şi 303396 Birchis nr. top 39a, 
proprietari  tabulari  Ardelean 
Gheorghe şi Domnica.

l ANAF - DGRFP Cluj-Napoca - 
AJFP Cluj. Pop Felicia Angela în cali-
tate de pârât, Pop Marinel, în calitate 
de pârât, în dosarul nr. 235/219/2020, 
având ca obiect partaj judiciar, sunt 
citaţi la Judecătoria Dej, în sala 19, în 
data de 03 septembrie 2020, ora 11:00, 
în proces cu Statul Român prin 
Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală.

l Numita Nagy Eva solicită consta-
tarea dobândirii dreptului de proprie-
tate prin uzucapiune asupra imobilului 
înscris în CF nr.29875-Covasna, nr.top. 
261, 262/1, CF nr.29873-Covasna, nr.
top.262/2 şi nr.top nou. 263/1 din CF 
nr.29872-Covasna. Toți cei interesați 
pot face opoziție la Judecătoria Tg.Se-
cuiesc, Dosar nr.2293/322/2019, în 
termen de 1 lună de la publicarea 
prezentei 

l Numita Chihaia Emilia, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Cătămărăşti 
Deal, str. Clopoţeilor nr. 7A, com. 
Mihai Eminescu, jud. Botoşani şi 
numita Răileanu Viorica, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Cătămărăşti 
Deal, com. Mihai Eminescu, jud. Boto-
şani, sunt citate la Judecătoria Boto-
şani pe data de 30.07.2020, complet 
C16, în calitate de pârâte în Dosar nr. 
22059/93/2017, în proces de fond 
funciar cu reclamata Benesch Ştefă-
nica. 

l Se citează la sediul Biroului Indivi-
dual Notarial Ene Frosina, din munici-
piul Tulcea, str. Păcii nr. 7, bl. P.21, sc. 
C, ap. 28, judeţul Tulcea, la data de 
11.08.2020, ora 10:30, persoanele cu 
vocaţie succesorală legală sau testa-
mentară, la succesiunea defunctei 
Cauciuc Ana, decedată la data de 
23.09.2019, cu ultimul domiciliu în 

Oraş Sulina Str. Mihail Kogălniceanu 
nr.14, judeţul Tulcea, în Dosar succe-
soral nr.38/2020, în vederea dezbaterii 
succesiunii.

SOMATII
l Având în vedere că prin acțiunea 
civila ce face obiectul dosarului nr. 
7921/55/2020 al Judecătoriei Arad, 
petenții Nagy Roland, cu domiciliul în 
Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 15, ap. 
4-6, jud. Arad, şi Nagy Ştefan, domici-
liat în Germania, 76846, Hauenstein 
Pralat - Sommer Strase 37 solicita 
dobândirea prin uzurpaciune a drep-
tului de proprietate asupra imobilului 
situat în comuna Sagu, nr. 89, județul 
Arad, înscris în CF 307328 conversie 
CF 822 Sagu, nr. cad. 849/ c.2 imobil 
asupra căruia sunt evidențiați în cartea 
funciara că titulari ai dreptului de 
proprietate Dudas Miklos, decedat la 
11.04.1922 în Sagu şi Pickret Anna, 
decedata la 15.02.1923 în Sagu. 
Invitam pe cei interesați să facă 
opoziție fata de aceasta acțiune, în 
termen de 1 luna de la afişarea 
prezentei somații, în caz contrar 
urmând a se trece la judecarea cauzei.

l Se aduce la cunoştință că pe rolul 
Judecătoriei Arad se afla dosarul nr. 
12447/55/2020 cu termen de soluțio-
nare la data de 30 septembrie 2020 
având că obiect cererea formulata de 
reclamanții Drăghici Aurel şi Bogdan 
Florica, în contradictoriu cu Biringher 
Iuliana, Schmadl Elisabeta şi 
Dambacker Elisabeta, pentru consta-
tarea dobândirii de către aceştia a 
dreptului de proprietate cu titlu de 
uzurpaciune, asupra imobilului înscris 
în CF nr. 3821 Aradul Nou, nr. top. 
1911/1912/b.35/1, constând în teren 
intravilan, înscris că proprietate tabu-
lara a numiților Biringher Iuliana, 
Schmadl Elisabeta şi Dambacker 
Elisabeta. Persoanele interesate pot 
face opoziție la numărul de dosar 
indicat mai sus în termen de o luna de 
la data publicării prezentei somații. 

l Emisa în temeiul art. 130 din 
Decretul Lege nr. 115/1938, astfel cum 
s-a dispus prin rezoluția judecătorului 
din data de 17.07.2020, privind cererea 
î n r e g i s t r a t ă  s u b  d o s a r  n r. 
1224/246/2020 al Judecătoriei Ineu, 
formulata de petenta Dingă Voichita, 
cu domiciliul în Ineu, sat Mocrea, nr. 
25, județul Arad, prin care solicita să 
se constate că a dobândit prin uzurpa-
ciune dreptul de proprietate asupra 
imobilului înscris în CF nr. 313096 
Ineu, provenit din CF vechi 1956/b 
Mocrea, nr.top 1701/c.2.1 în suprafață 
de 1439 mp., proprietar tabular fiind 
Todor Saveta decedata la data de 
10.11.1955, în cota de 1/1 parti. Petenta 
susține că a posedat imobilul de mai 
sus în mod pasnic, public, continua şi 
sub nume de proprietar, fară că alte 
persoane să facă acte de deposedare 

sau tulburare pe întreagă perioada de 
peste 30 de ani.

DIVERSE
l Închiriez 2 camere mari, separate, 
într-un apartament format din 4, zona 
ultracentrala (Calea  Victoriei). Detalii 
la telefon 0721542169.

l În temeiul art. 145 alin. (1) din 
Legea 85/2014 comunicăm deschiderea 
procedurii de faliment a debitorului 
SC Paco Leapeio SRL, CIF: 27718658, 
J11/483/2010, dosar nr. 2428/115/2019 
-Tribunalul Caras - Severin. Termen 
pentru depunerea cererilor de creanţă 
la 31.08.2020; Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului supli-
mentar al creanţelor la 01.10.2020; 
Termen pentru depunerea eventualelor 
contestații este de 7 zile de la publi-
carea în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă a tabelului suplimentar şi 
pentru afişarea tabelului definitiv 
consolidat al creanţelor la 02.11.2020. 
Lichidator judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL Filiala Timis

l Marka’s IPURL, lichidator al SC 
L’arte Del Mobile Veneto SRL, 
J35/1839/2007, CUI 21735773, notifică 
dizolvarea judiciară si inceperea proce-
durii de lichidare a societatii mai sus 
mentionate. Creditorii vor depune 
declaraţii de creanţă, împreună cu 
toate actele doveditoare, până la data 
de 05.08.2020, la sediul lichidatorului 
din mun. Iaşi, str. Clopotari, nr. 48, bl. 
674, sc. C, et. 3, ap. 16, jud. Iaşi. Declar 
nule certificatele de înregistrare, 
anexele şi certificatele constatatoare de 
autorizare emise pe numele SC L’arte 
Del Mobile Veneto SRL.

l S.C. Hale si Piete S.A. Ploiesti orga-
nizeaza achizitie directa pentru “Servi-
ciile unui expert in audit statutar, 
pentru exercitiul financiar aferent 
anilor 2020, 2021, 2022, conform art. 
47 din OGU nr. 109/2011”. Caietul de 
sarcini si formularele, se vor solicita la 
adresa e-mail: achizitii@halesipieteplo-
iesti.ro, telefon 0372056960, int. 26, 
fax: 0372056961, incepand cu data de 
22.07.2020. Ofertele se vor depune in 
plic sigilat la registratura S.C Hale si 
Piete SA. Ploiesti, din str. Grivitei, nr. 
15, pana la data de 28.07.2020, ora 
16:00.

l Just Insolv SPRL notifica intrarea in 
faliment prin procedura simplificata in 
dosarul nr. 4440/105/2019, Tribunal 
Prahova, conform sentintei nr. 326 din 
07.07.2020 privind pe SC Gemiad 
Interprest SRL, cu termenele: depu-
nere declarații creanță in vederea 
intocmirii tabelului suplimentar 
21.08.2020, întocmirea tabelului supli-
mentar al creanțelor 21.09.2020, întoc-
mirea tabelului definitiv consolidat 
21.10.2020.

l OCPI Prahova anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr. 32 si 40 
din UAT Măgurele, judeţul Prahova 
pe o perioada de 60 de zile calendaris-
tice, conform art. 14, alin.(1) si (2) din 
Legea cadastrului si a publicităţii 
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare. 
Data de început a afişării: 30.07.2020. 
Data de sfarşit a afişării: 27.09.2020. 
Adresa locului afişării publice: Sediul 
Primăriei comunei Măgurele, judeţul 
Prahova. Repere pentru identificarea 
locaţiei: centrul comunei Măgurele la 
intersecţia dintre DN 1A cu DJ 231 
Măgurele -Gornet. Cererile de rectifi-
care ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul Primăriei 
comunei Măgurele si pe site-ul 
ANCPI. Alte indicaţii utile pentru cei 
interesati: proprietarii imobilelor vor 
putea viziona documentele la sediul 
Primăriei comunei Măgurele zilnic 
intre orele 8:00 - 16:00. Informaţii 
privind Programul naţional de 
cadastru si carte funciară 2015 - 2023 
se pot obţine de pe site-ul ANCPI la 
adresa: http://www.ancpi.ro/pnccf/

l Just Insolv SPRL notifica intrarea in 
faliment prin procedura generala in 
dosarul nr. 3103/105/2019, Tribunal 
Prahova, conform sentintei nr. 325 din 
07.07.2020 privind pe SC Bobconstruct 
Instal Expert SRL, cu termenele: depu-
nere declarații creanță in vederea 
intocmirii tabelului suplimentar 
21.08.2020, întocmirea tabelului supli-
mentar al creanțelor 21.09.2020, întoc-
mirea tabelului definitiv consolidat 
21.10.2020.

ADUNARI GENERALE
l Preşedintele Consiliului de adminis-
traţie Dl. Nasir Iqbal Convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor Societăţii Agrozootehnica 
Făcăeni S.A., cu sediul în comuna 
Făcăeni, Calea Feteşti nr. 264, Corp 
C2, parter, biroul nr. 1, judeţul 
Ialomiţa, având nr. de ordine în Regis-
trul Comerţului J21/463/2012, cod 
fiscal RO 2081346 („Societatea”), din 
iniţiativa Consiliului de Administraţie, 
pentru data de 24.08.2020, orele 10:00, 
la sediul social al Societăţii. În cazul în 
care Adunarea Generală convocată nu 
se va putea ţine la data primei convo-
cări, din lipsă de cvorum, o a doua 
adunare generală se va putea ţine pe 
data de 25.08.2020, ora 10:00, la sediul 
social al Societăţii. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la telefon: 
0728118239. Adunarea Generală 
Extraordinară se convoacă cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
vânzării apartamentul nr. 4, identificat 
cu numărul cadastral 21546-C1-U4, 
situat în blocul C1, scara A etaj 1, 
Calea Feteşti nr. 249-253, Făcăeni, jud. 
Ialomiţa, la preţul de 11.000,00 Euro. 
2. Aprobarea vânzării apartamentului 
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nr. 12, identificat cu numărul cadas-
tral 21546-C1-U12, situat în blocul 
C1, scara B, etaj 1, Calea Feteşti nr. 
249–253, Făcăeni, jud. Ialomiţa, la 
preţul de 9.000,00 Euro. 3. Aprobarea 
împuternicirii Dlui. Joao Costa de 
Castro şi Dnei Simona- Vasilica 
Ciubota, să indeplineasca toate 
formalităţile necesare, să semneze în 
mod valabil, antecontractul de 
vânzare cumpărare, contractul de 
vânzare-cumpărare, şi orice alte docu-
mente necesare, pentru imobilul 
menţionat, în forma autentică, semnă-
turile lor fiind pe deplin opozabile 
Societăţii. 4. Diverse. Preşedintele 
Consiliului de Administraţie Nasir 
Iqbal.

l Convocator: Administratorul unic 
al societăţii PROVITAS S.A., cu 
sediul social în Bucureşti, B-dul 
Unirii, nr.14, Bl. 6A, 6 B, 6 C, Sector 4, 
având nr. de ordine în registrul comer-
ţului J40/10717/1995 şi CUI: 7965688, 
convoacă, în conformitate cu prevede-
rile Legii nr.31/1990 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 
şi pe baza prevederilor din Actul 
constitutiv al societăţii din Bucureşti 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor în data de 27.08.2020 orele 
11:00 la sediul social al societăţii 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
registrul acţionarilor la sfârşitul zilei 
de 17.08.2020, considerată dată de 
referinţă. În cazul în care adunarea 
nu se va putea desfăşura datorită 
neîndeplinirii cvorumului, a doua 
convocare este pentru data de 
28.08.2020 în acelaşi loc şi la aceeaşi 
oră. Ordinea de zi a Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor: 1. 
Prezentarea şi aprobarea Bugetului de 
Venituri şi Cheltuieli pe anul 2020, 
rectificat ca urmare a pandemiei gene-
rate de Coronavirusul Sars CoV2. 2. 
Aprobarea înregistrării contabile în 
exerciţiul financiar 2020, la Venituri, a 
sumei de 6.406 lei reprezentând divi-
dende neridicate timp de mai mult de 
trei ani de la data exigibilităţii lor, 
pentru care dreptul de ridicare s-a 
stins prin prescripţie, existente în sold 
ca neplătite şi a sumei de 779 lei repre-
zentând aport majorare capital social 
nefinalizat în anul 2005. 3. Aprobarea 
suspendării executării Planului de 
Investiţii pentru anul 2020 aprobat de 
AGOA din data de 25.02.2020. 4. 
Împuternicirea domnului Buga Ioan- 
Director general al societăţii, cu posi-
bilitate de substituire, de a efectua şi 
îndeplini oricare şi toate formalităţile 
necesare legate de aducerea la îndepli-
nire a hotărârilor adoptate, pentru a 
semna, executa şi înregistra la Oficiul 
Registrului Comerţului şi publica la 
autorităţile competente hotărârile 
adunării generale ordinare a acţiona-
rilor. Acţionarii pot participa şi vota la 
adunarea generală ordinară direct sau 
pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane 

decât acţionarii, pe bază de împuterni-
cire specială sau generală. Împuterni-
cirile vor fi depuse sau trimise prin 
poştă la sediul societăţii, în original, 
până cel târziu în data de 25.08.2020 
orele 13:00. Materialele elaborate 
pentru adunarea generală ordinară a 
acţionarilor pot fi consultate de               
catre acţionari, la sediul societăţii din 
Bucureşti, Bdul Unirii, nr.14, bloc 6A, 
6B, 6C, sector 4, începând cu data de 
25.07.2020. Acţionarii reprezentând 
individual sau împreună cel puţin 5% 
din capitalul social al societăţii au 
dreptul, în termen de cel mult 15 zile 
de la data publicării Convocatorului, 
de a solicita, în scris, introducerea 
unor noi puncte pe ordinea de zi a 
şedinţei. Accesul în sala de şedinţă 
este permis acţionarilor numai pe 
baza de B.I./C.I., pentru persoanele 
fizice, iar pentru persoanele juridice, 
pe baza dovezii calităţii de reprezen-
tant legal sau împuternicit al acesteia. 
În situaţia persoanelor fizice şi juridice 
reprezentate, mandatării vor prezenta 
şi copia împuternicirii speciale sau 
generale. Toate persoanele prezente, 
înainte de intrarea în sala de şedinţă, 
vor da o declaraţie sub semnătură 
privată, din care să rezulte că nu au 
probleme de sănătate determinate de 
virusul Covid-19. Informaţii supli-
mentare se pot obţine zilnic, între 
orele 09:00-15:00 de la sediul socie-
tăţii, telefon 021-3370871 sau 
0754096727, după data apariţiei 
prezentului convocator în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a. 
Administrator Unic Ing. Pauna Ioan.

LICITATII
l Societatea AS3-Administrare Străzi 
S3 SRL intenționează să încheie un 
contract de achiziție publică pentru 
lucrări de proiectare, furnizare şi 
execuție fațade ventilate decorative 
exterioare  şi tâmplării exterioare tip 
perete cortină pentru Clădire C1, din 
cadrul proiectului „Modernizare şi 
Reabilitare Parc Pantelimon”. „Docu-
mentația de atribuire” se poate solicita 
la adresa de email: achizitii@
as3-strazi.ro sau la adresa din Șoseaua 
Gării Cățelu nr. 1M (Parc Pante-
limon), Sector 3, Bucureşti. Data 
limită de depunere a ofertelor este 
27.07.2020, ora 10:00.

l Primăria comunei Săpoca, județul 
Buzău, organizează în data de 02 
septembrie 2020, orele 10:00, la sediul 
său, o „Licitație publică deschisă” cu 
oferte în plic închis în vederea conce-
sionării unui lot de teren pentru 
construirea de locuință proprietate 
personală. Terenul, în suprafață de 
1.002mp, se af lă în linia a IV-a, 
punctul „Brutărie”, nivelul minim al 
redevenței de la care va porni licitația 
fiind stabilit în cuantumul de 0,40Lei/
mp/an. Prețul documentației de atri-

buire este de 20Lei, taxa de participare 
este de 30Lei, iar garanția de partici-
pare este de 40Lei. Ofertele se depun 
la sediul concedentului până în data 
de 01 septembrie 2020, în fiecare zi 
lucrătoare, între orele 8:00-15:00, cu 
excepția zilelor de vineri când ofertele 
vor fi depuse între orele 8:00-12:00. 
Informații suplimentare se pot obține 
de la sediul concedentului.

l Publicație De Vânzare SC Agecom 
SA- în insolvenţă, in insolvency, en 
procedure collective, cu sediul social în 
loc. Baia Mare, str. Universităţii, nr. 41, 
jud. Maramureş, nr. de înregistrare la 
RC J24/72/1991 şi CUI: 2950279, prin 
administrator judiciar Reoinsolv 
IPURL prin Andrişan Adrian, 
desemnat de Tribunalul Maramureş în 
Ds nr. 996/100/2015, vinde la licitație 
publică, la cel mai mare preț oferit,  
următoarele bunuri din averea debi-
toarei: Imobil denumit Teren intravilan 
imprejmuit în suprafață de 8.238 mp, 
s ituat în loc.  Baia Mare,  str. 
Margeanului, jud. Maramureş; identi-
ficat în CF 123231 Baia Mare, nr. 
cadastral 123231; evaluat la prețul de 
247.140 euro + TVA, adică 1.150.900 
lei + TVA conform Raportului de 
evaluare din 13.08.2018 întocmit de 
către evaluator membru Anevar Prețul 
de pornire la licitație este de 100% din 
prețul de evaluare - Participanții la 
licitație vor achita, în contul de insol-
vență al debitoarei, până în ziua licita-
tiei, o garanție de 10% din pretul de 
pornire al licitației; Pasul de licitație 
este de 5% din prețul de pornire la lici-
tație. - Dacă un eventual adjudecatar 
nu plăteşte în termen de 30 de zile 
diferența de preț, pierde avansul plătit, 
urmând a se organiza o nouă licitație. 
Raportul de evaluare poate fi consultat 
la biroul administratorului judiciar. 
Licitația va avea loc în data de 
31.07.2020, ora 10:00 la sediul adminis-
tratorului judiciar Reoinsolv IPURL, 
din Baia Mare, str. George Coşbuc, nr. 
25/A, et. 4, cam. 38, jud. Maramureş. 
Informații suplimentare se pot obține 
la tel: 0745503123, 0749803941

l 1. Informaţii generale privind 
concedentul: denumire: UAT Comuna 
Miroslava, cod fiscal: 4540461, adresa: 
sat Miroslava str. Constantin Langa 
nr. 93, comuna Miroslava, cod 707305, 
jud. Iaşi, E-mail: secretariat@prima-
riamiroslava.ro. 2. Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii: spatiu in 
suprafata de 28,05 mp situat in 
incinta Centrului de informare turis-
tica Miroslava, avand NC68768-C1 
apartinand domeniului public pentru 
desfasurarea de activitati specifice 
implementarii de actiuni/proiecte 
conform Politicilor Agricole comune 
ale UE, LEADER si PNDR, Rede-
vența: este de minim: - 924 lei/an 
pentru intreaga suprafata. 3. Infor-
maţii privind documentaţia de atri-

buire :  Modalitatea prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: persoanele interesate 
pot înainta o solicitare pe suport 
hârtie pentru obţinerea unui exemplar 
al documentaţiei de atribuire; Denu-
mirea şi adresa compartimentului de 
la care se poate obţine un exemplar al 
documentaţiei de atribuire: birou achi-
ziţii publice din cadrul Primăriei 
comunei Miroslava, judeţul Iaşi. 4. 
Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea unui exemplar al documen-
tației de atribuire: costul documenta-
ţiei este de 50 lei şi se poate achita 
odata cu solicitarea efectuată în acest 
sens; 5. Data limită pentru solicitare 
clarificări: 06.08.2020, orele 16 :00. 6. 
Informaţii privind ofertele: Data 
limită pentru depunerea ofertelor: 
13.08.2020, orele 16 :00; Adresa la care 
trebuie depusă oferta: Primăria 
comunei Miroslava, sat Miroslava, 
comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod 
postal 707305; Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
un exemplar în două plicuri sigilate 
unul exterior şi unul interior. 7. Data 
şi locul unde se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
14.08.2020, orele 10.00 la sediul 
Primăriei com. Miroslava, judeţul Iaşi. 
8. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax, şi adresa de e-mail a 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Jude-
ţean Iaşi, Secţia contencios adminis-
trativ, Str. Elena Doamna nr. 1A, jud. 
Iasi, cod 700398, tel. 0232/213332; 
fax.0232/ 219899; e-mail: tr-iasi-reg@
just.ro. 9. Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 22.07.2020. 

l Anunț închiriere prin licitație 
publică terenuri: U.A.T. Comuna 
Probota, comuna Probota, județul 
I a ş i ,  C U I  4 5 4 0 3 6 4 ,  t e l e f o n 
0232/297572, email: primariapro-
bota@yahoo.com. Închiriere prin lici-
tație publică teren intravilan domeniul 
privat, cu destinația construcție locu-
ință: 1. suprafața de 1000mp, situat în 
T152, P 1778/1/2/1; 2. suprafața de 
1000mp, situat în T159/1, P 1664/3/56; 
3. suprafața de 1000mp, situat în 
T159/1, P 1664/3/54; 4. suprafața de 
1000mp, situat în T 155, P 1792/6/36; 
5. suprafața de 1000mp, situat în T 
155, P 1792/6/35; 6. suprafața de 
1000mp, situat în T 129, P 1421/1/8; 7. 
suprafața de 1000mp, situat în T 155, 
P 1792/6/25; 8. suprafața de 1000mp, 
situat în T159/1, P 1664/3/10; 9. supra-
fața de 1000mp, situat în T 231, P 
787/4; 10. suprafața de 1000mp, situat 
în T159/1, P 1664/3/42. Închirierea se 
face conform art.333, art.335 din OG. 
57/2019, şi conform Hotărârilor 
Consiliului Local nr. 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78 şi 79 din 25.06.2020. 

Documentaţia de atribuire se ridică de 
la compartimentul achiziții publice, 
Primăria Probota (program luni- 
vineri, 08:00-16:00). Caietul de 
sarcini- 50 lei, se achită cu numerar la 
caserie. Număr de exemplare oferte: 1 
original şi 1 copie. Dată şi loc şedinţă 
publică deschidere oferte: 18.08.2020, 
ora 12:00, Primăria Probota.

l Anunț de supraofertare. Subscrisa 
DRB Insolvency SPRL, prin Dărăban 
Ionel, lichidator judiciar în baza 
sentinței civile din 06.05.2015, în 
dosar nr.2626/83/2014, SC Ideal Mobil 
SRL, CUI:644613, stabileşte şedința 
de supraofertare pentru vânzarea 
bunului imobil proprietea SC Ideal 
Mobil SRL, înscris în CF nr.44935 
Satu Mare, nr. cadastral 11246, în 
suprafață de 3.472mp pentru data de 
31.08.2020, ora: 12:00, care va avea loc 
la adresa de corespondență a lichida-
torului judiciar arătată în antet. Pasul 
de supraofertare s-a stabilit la 3% din 
prețul ofertei aprobată de adunarea 
creditorilor, respectiv 2.970Euro, la 
cursul zilei. Cei interesați pot depune 
oferta la sediul de corespondență al 
lichidatorului judiciar cu 24 ore 
înainte de data şedinței de supraofer-
tare, împreună cu dovada achitării 
unei garanții de participare de 10% 
din prețul ofertei, în contul nr. 
RO26BTRLRONCRT0531995301, 
BT Zalău, cu 24 de ore înainte de data 
licitației, respectiv suma de 9.900Euro 
la cursul zilei. Relații suplimentare: 
tel.0754.098.420. 

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Răuceşti, sat Răuceşti, 
strada Principală, nr.59, județul 
Neamț, telefon 0233.788.003, fax 
0233.788.239, e-mail: primariarau-
cesti@yahoo.com, cod fiscal 2614236. 
2. Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: suprafața totală de 
22.250mp (42 de parcele), conform 
caietului de sarcini, teren situat în 
satul Oglinzi, comuna Răuceşti, zona 
„Cărpiniş”, punct „Tulumbă” şi 
„Basculă”, aparținând domeniului 
privat al comunei Răuceşti, în vederea 
construirii de locuințe, conform 
H.C.L.nr.24 din 14.04.2020 şi 
O.U.G.57/03.07.2019. 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 documenta-
ției de atribuire: în baza unei cereri 
scrise, la sediul Primăriei Comunei 
Răuceşti, Compartiment Juridic. 3.2. 
Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conce-
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dentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: Compartimentul Juridic din 
cadrul Primăriei Comunei Răucești, 
sat Răucești, str.Principală, nr. 59, 
județul Neamț. 3.3. Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: 10Lei, iar 
suma se achită numerar la casieria 
instituției. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 05.08.2020, 
ora 12:00. 4. Informaţii privind ofer-
tele: 4.1. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 13.08.2020, ora 10:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
la sediul Primăriei Comunei Răucești, 
sat Răucești, str. Principală, nr. 59, 
județul Neamț. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar original. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
13.08.2020, ora 12:00, la sediul Primă-
riei Comunei Răucești, sat Răucești, 
str. Principală, nr. 59, județul Neamț. 
6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Judecătoria Târgu 
Neamț, Târgu Neamt, Bld.Mihai 
Eminesu, bl.M11, Sc.C, parter, județul 
Neamț, telefon 0233.790.844, fax 
0233.790.696, e-mail: jud-targu-

neamt@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
22.07.2020.

l Debitorul SC Super Color Impex 
Com SRL , cu sediul în Dr.Tr. Severin, 
str. Crișan, nr. 14, jud. Mehedinti, cod 
de identificare fiscală: 5657819; 
Număr de ordine în registrul comer-
ţului J25/154/1998, aflata  în proce-
dură de reorganizare judiciara, in 
judicial reorganisation, en redresse-
ment, în dosar nr. 832/101/2017 prin 
administrator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL reprezentata de 
asociat coordonator Popescu Emil, cu 
sediul în Dr.Tr. Severin, str. Zăbrău-
ţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, scoate la 
vânzare bunul imobil: - Proprietate 
imobiliara compusa din: Teren Intra-
vilan cu S = 213 mp, nr.cadastral  
2289, Spaţiu Comercial Sp+P, Scd = 
90,48 mp, Su = 69,63 mp; hol, 2 birorui 
si pivnita in suprafata de 29,32 mp, si 
Anexa Birou, Sc = 20,57 mp., Su= 
15,37 mp, Nr. CF 56066, nr. CF vechi 
5021, situata in Dr.Tr.Severin, str.
Crișan nr.14, Jud.Mehedinţi la prețul 
de 130.000,00 euro– echivalentul in lei 
la cursul BNR din ziua platii, pret 
neafectat de TVA. Creditor garantat 
conform extras CF: Garanti Bank SA 
(achitat integral prin planul de distri-

buire nr. 1/03.09.2018). Titlul execu-
toriu în baza căruia administratorul 
judiciar procedează la vânzarea 
bunului imobil descris anterior, o 
reprezinta sentinta nr. 6 din data de 
27.02.2020 pronunțată de către jude-
cătorul  s indic  in dosarul  nr. 
832/101/2017 aflat pe rolul Tribuna-
lului Mehedinti, privind confirmarea 
planului modificat. Licitaţia va avea 
loc la biroul lichidatorului judiciar din 
Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
jud. Mehedinţi la data de 30.07.2020 
orele 14:00. In situatia in care la data 
de 30.07.2020 bunul imobil descris 
anterior nu va fi adjudecat, adminis-
tratorului judiciar va relua in aceleasi 
conditii licitatia publica cu strigare la 
data de 06.08.2020 orele 14:00, 
termenul limita de inscriere fiind la 
data de 05.08.2020 orele 17:00. 
Informăm toți ofertanţii faptul că 
sunt obligaţi să depuna o garanţie 
reprezentând 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei și să achiziționeze 
caietul de sarcini in cuantum de 1000 
lei exclusiv TVA. Contul de insolvență 
la Banca Romaneasca Suc. Dr.Tr.
S e v e r i n  -  R O 1 1 B R M A 
0999100083671032. Invităm pe toti cei 
care vor să participe la ședinţa de lici-
taţie din data de 30.07.2020 să depună 
oferte de cumpărare și documentele în 
copie xerox din care rezultă faptul că a 

fost achitată garanția de licitație și 
contravaloarea caietului de sarcină in 
suma de 1000 lei până la data de 
29.07.2020 orele 17:00 la adresa menți-
onată anterior, respectiv localitatea 
Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
jud. Mehedinţi . Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
bunului imobil sa anunțe administra-
torul judiciar înainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Avand in 
vedere măsurile de prevenire a răspân-
dirii virusului Covid 19 (Coronavirus), 
precum si a ordonantelor militare 
emise, administratorul judiciar reco-
manda ca participarea la licitatie sa 
aiba loc prin sistem de videoconfe-
rinta, iar in masura in care se doreste 
participarea fizica se impune prezenta 
unui singur participant care sa 
respecte masurile impune de autopro-
tectie (masca, manusi, etc.) Relaţii la 
sediul administratorului judiciar, 
telefon 0742592183, tel . /fax : 
0252354399 sau la adresa de email : 
office@consultant-insolventa.ro.; 
Administrator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL prin Emil Popescu

PIERDERI
l Pierdut atestat profesional CPC 
marfă cu numărul 0275781001 eliberat 

de ARR, pe numele Drăghici Marius 
Sorin. Îl declar nul.

l Pierdut certificat de inregistrare al 
S.C. Prima Activ Consult S.R.L. cu 
sediul in Bucuresti, Șos.Dudesti- 
Pantelimon, nr.42, sc.C, et.7. ap.57 - 
58, sect.3, J40/15307/2006, CUI 
19047500. Il declar nul.

l Pierdut certificat de pregătire profe-
sională a conducătorului auto - trans-
port persoane în regim de taxi, eliberat 
de ARR Vâlcea, pe numele Tudorin 
Marius -Marian, din Rm. Vâlcea, 
județul Vâlcea. Se declară nul.

l Societatea Studio Schiro&Partners 
SRL, cu sediul in București Sectorul 1, 
Șoseaua Nicolae Titulescu, Nr. 56, Cam. 
Nr. 10, Etaj 3, cu Nr. de ordine in Regis-
trul Comertului J40/7329/2015 si CUI 
34663873, anunta pierderea Certifica-
tului Unic de Inregistrare seria B, nr. 
3245163, eliberat la data de 07.03.2017 
si a Certificatului Constatator de la 
infiintare.Societatea le declara nule.

MATRIMONIALE
l Sunt ecolog, caut femeie pentru o 
relație stabilă, vacanță în Italia. 
0039.347.377.25.23.


