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OFERTE SERVICIU
l MC Proiectare și Restaurare
S.R.L. cu sediul social în București, Str.Vasile Lascăr, nr.5-7,
cam.305-305A și 305B, et.3, sector
2, J40/5048/2019; C.U.I.40970392,
angajează: Tehnician Proiectant,
cod COR 311807 -2 posturi.
Pentru CV, la adresa de e-mail:
contact@immigrations.ro.
l Nord Simex SRL angajează
Muncitori necalificați la montarea
și ambalarea pieselor, având
cunoștințe minime/ medii de limba
engleză. Pentru mai multe detalii
ne puteți contacta la nr. de
tel.0738.321.473, sau pe adresa de
email: wr.team@workand-roll.com
l Direcţia Regională de Statistică
a Municipiului Bucureşti, cu
sediul în Bucureşti, B-dul Carol I
nr.12, sector 3, telefon/fax:
0213141148 e-mail: tele@bucuresti.insse.ro, organizează concurs
pentru ocuparea a trei posturi
contractuale de execuţie vacante
de Expert IA, pe perioadă determinată (până la 31.12.2021).
Condiţii de participare: -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul: ştiinţe sociale, ştiinţe
inginereşti, matematică şi ştiinţele
naturii; -vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei: 7 ani; -cunoaşterea reglementărilor naţionale şi internaţionale
în domeniul statisticii agriculturii;
-abilităţi în operarea pe PC
desktop şi tablete; -disponibilitate
de a se deplasa pe teren.
Concursul se va desfăşura la
sediul Direcţiei Regionale de
Statistică a Municipiului Bucureşti, în data de 15.09.2020, ora
09.00 -proba scrisă, iar proba
interviului se va desfăşura ulterior
conform reglementărilor în
vigoare. Dosarele se vor depune la
sediul instituţiei până cel târziu
07.09.2020 ora 16.00. Condiţiile de
participare şi bibliografia de
concurs sunt afişate la sediul instituţiei şi pe pagina web www.bucuresti.insse.ro, iar informaţii
suplimentare se pot obţine la
secretarul comisiei -tel.
0213056690.

VÂNZĂRI IMOBILE
l S.C. Industria Iutei S.A. cu
sediul în Bucureşti, str. Intr. Ferentari A, nr.72, bl.12A, sector 5,
anunţă scoaterea la vânzare a
activului Cămin Nefamilişti,
parter +4 etaje, (100 camere) şi
teren aferent de 1400mp,
construcţie din panouri prefabri-
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cate, an construcţie 1976, situat în
Bucureşti, str. Intr. Ferentari A,
nr.72, bl.12A, sector 5. Detalii şi
informaţii la telefon:
0722.663.089.

CITAŢII
l Numitul Vlad Ioan, cu ultimul
domiciliu cunoscut în loc. Săliștea
de Sus, str. Bâleasa, nr. 9, jud.
Maramureș, este citat la Judecătoria Vișeu de Sus pe data de 10
septembrie 2020, ora 10:00,
completul C1 civil, sala 2, în calitate de pârât în dosarul civil nr.
157/224/2020 în procesul având ca
obiect declararea judecătorească a
morții în contradictoriu cu reclamanta Vlad Maria.
l Domnul Onișor Olimpiu-Daniel, cu domiciliul cunoscut în
municipiul Sibiu, str.Siretului,
nr.13, sc.B, etaj mansardă, județul
Sibiu, este chemat la Tribunalul
Sibiu, în ziua de 10 septembrie
2020, sala D, ora 11.30, în calitate
de pârât în Dosarul
nr.219/85/2020, în proces cu
Direcția Județeană de Evidență a
Persoanelor Sibiu, în calitate de
reclamant în dosarul sus-menționat, ce are ca obiect constatare
nulitate mențiune stabilire domiciliu.
l Pelin Claudia, cu ultimul domiciliu în com.Ivești, jud.Galați, este
citată la Judecătoria Liești, în data
de 09.09.2020, în dosarul
2594/838/2019 pentru divorț cu
Pelin Maricel Mugurel.

DIVERSE
l Anunț prealabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului: Unitatea administrativ-teritorială Bragadiru din
județul Ilfov anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Bragadiru,
sectoarele cadastrale 4 şi 41 începând cu data de 31.08.2020, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăriei Oraşului Bragadiru
conform: „Legii cadastrului și
publicității imobiliare nr. 7/1996
republicată, cu modificările și
completările ulterioare”. Cererile
de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la
sediul Primăriei Oraşului Bragadiru de luni până vineri între orele
9.00-13.00 şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Pentru informaţii
suplimentare apelaţi 0743211631.
l Anunț prealabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Denumire județ:
Brașov. Denumire: UAT Ticușu.

Unitatea Administrativ Teritorială
Ticușu, judetul Brașov, anunță
publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sectorul
cadastral nr.1, din UAT Ticușu, pe
o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14 alin.(1) și
(2) din Legea cadastrului și a
publicității Imobiliare nr.7/1996,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Data de
început a afișării: 31.08.2020. Data
de sfârșit a afișării: 29.10.2020.
Adresa locului afișării publice: la

sediul Primăriei Comunei Ticușu,
situat în comuna Ticușu, strada
Principală, nr.198, județul Brașov,
precum și pe pagina de internet:
http://www.primaria-ticus.ro/.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul Primăriei
Comunei Ticușu. Informații
privind Programul Național de
Cadastru și Carte Funciară 20152023 se pot obține pe site-ul
ANCPI la adresa: www.ancpi.ro/
pnccf/.

l Această informare este efectuată de CCB Developing 2018
S.R.L., cu sediul în jud.Timiș,
Timișoara, strada Aristide Demedriade, nr.1/5, ce intenţionează sa
solicite de la A.N.Apele Române-Administraţia Bazinală de Apă
Crişuri, aviz de gospodărire a
apelor pentru investiția: Elaborarea Planului Urbanistic Zonal
pentru „Construire imobile pentru
locuințe și funcțiuni complementare (spații comerciale), împrejmuire teren și amenajare acces în
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incintă”, în județul Arad, localitatea Șimand , nr.C.F. 304685,
nr.topo 38, 36, 37, 29//b/c, 39. Ca
rezultat al procesului de producţie
nu vor rezulta ape uzate. Această
solicitare de aviz este conformă
cu prevederile Legii apelor
nr.107/1996, cu modificările şi
completările ulterioare. Persoanele care doresc să transmită
observaţii, sugestii şi recomandări
se pot adresa solicitantului, după
data de 25.08.2020.
l SC Bio Den Banat SRL, titular
al proiectului „Amenajare bază
de agrement cu bazine de înot
descoperite”, propus a fi amplasat
în comuna Nitchidorf, localitatea
Nitchidorf, CF 400484
Nitchidorf, nr. top 637, jud.Timiș,
anunță publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare
de către APM Timiș, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectul „Amenajare bază de
agrement cu bazine de înot descoperite”, propus a fi amplasat în
comuna Nitchidorf, localitatea
N i t c h i d o r f , C F n r. 4 0 0 4 8 4
Nitchidorf, nr. top 637, jud.Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și
motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul Agenției
Pentru Protecția Mediului Timiș
d i n Ti m i ș o a r a , B d . L i v i u
Rebreanu, nr.18-18A, în zilele de
luni-joi, între orele 8.00-16.30 și
vineri, între orele 8.00-14.00,
precum și la următoarea adresă
de internet: http://apmtm.anpm.
ro/- Secțiunea Acorduri de Mediu.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/ observații la proiectul
deciziei de încadrare în termen de
10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a
Agenției pentru Protecția
Mediului Timiș.
l SC PIG ELITA SRL, titular al
proiectelor „Modernizare adăpost
creștere porcine, grajd C6”
propus a fi amplasat în sat Gologanu, comuna Gologanu, Str.
Rozelor, nr. 78. Tarla 8, Parcela
1063/4, județul Vrancea și
“Construire lagună colectare
dejecții porcine”, propus a fi
amplasat în extravilanul comunei
Gologanu, Tarla 134, Parcela
580/3, județul Vrancea anunță
publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de
către APM Vrancea, în cadrul
procedurii de evaluarea a impactului asupra mediului pentru
proiectele „Modernizare adăpost
creștere porcine, grajd C6”
propus a fi amplasat în sat Gologanu, comuna Gologanu, Str.
Rozelor, nr. 78. Tarla 8, Parcela

1063/4, județul Vrancea și
„Construire lagună colectare
dejecții porcine”, propus a fi
amplasat în extravilanul comunei
Gologanu, Tarla 134, Parcela
580/3, județul Vrancea. 1.
Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul A.P.M. Vrancea din munic i p i u l F o c ș a n i , s t r. D i n i c u
Golescu, nr. 2, în zilele de luni–joi
între orele 8.00–16.30, vineri
8.00–14.00, precum și la următoarea adresă de internet www.
apmvn.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/
observații la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de
la data publicării anunțului pe
pagina de internet a autorității
competente pentru protecția
mediului. 2.Publicul interesat
poate depune propuneri în ceea ce
privește conținutul raportului
privind impactul asupra mediului
la sediul APM Vrancea, în termen
de 10 zile de la data publicării
anunțului pe pagina de internet a
autorității competente pentru
protecția mediului.

SOMAŢII
l Se notifică invocarea uzucapiunii de către Stoinescu
Gheorghe și Stoinescu Florica
asupra imobilului înscris în CF
nr.302184 Birzava nr top. 266,
proprietar tabular Vuku Raveka.
l Se notifica invocarea uzucapiunii de căre Jubleanu Radu
asupra imobilului înscris în CF
301712 Petris nr top 1289, proprietar tabular Andea Iosif, Suba
Floare.
l Se notifică pentru termenul din
3 septembrie 2020 invocarea
uzucapiunii de către petentul
Moldovan Ionel asupra parcelei
înscrisă în CF nr.306875 Conop
CF vechi 1057 Odvos nr top.
58-59, teren 1.980mp, proprietari
tabulari fiind Dubestean Ana,
Draganescu Saveta și Crasovan
Ioan. De asemenea, s-a solicitat și
radierea uzufructului viager
înscris în favoarea uzufructuarilor Cozma Maria și Dubestean
Ana.
l Somaţie. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Braşov
sub dosar nr. 27268/197/2019, cu
termen de judecată în 25.09.2020,
reclamanta –GODRI ELENA, cu
domiciliul în mun. Săcele, str.
Poet Andrei Mureşanu, nr. 14,
jud. Braşov, a invocat dobândirea
dreptului de proprietate prin
uzucapiune asupra a ½ din
imobilul înscris în CF 106149-

Săcele (nr. vechi 436- Baciu), nr.
top. 1369/1, compus din curţi
construcţii în suprafaţă de 767
mp, asupra cărora figurează în
CF ca proprietar tabular Martis
Carol, identic Karoly. Reclamanta susţine că a folosit acest
imobil de peste 20 de ani după
moartea proprietarului tabular, în
mod public, paşnic, continuu şi
sub nume de proprietar. Toţi cei
interesaţi sunt somaţi ca, în baza
prevederilor art. 130 din Legea
115/ 1938, de îndată, să înainteze
opoziţie la Judecătoria Braşov,
deoarece în caz contrar în termen
de o lună de la această publicare
se va proceda la rezolvarea
cererii.

LICITAŢII
l Hidroconstructia SA UCM
Argeș organizeaza licitatie de
vanzare mijloace fixe si deseu fier
in 11.09.2020, ora 11. Informatii
0248635500, arges@hidroconstructia.com
l CII Petcu Viorica, in calitate de
lichidator judiciar al SC “Lupu
Confex” S.R.L., anunta ca in data
de 18.08.2020 a fost adjudecat
imobilul din Urlati, str. 1 Mai, nr.
141, jud. Prahova, motiv pentru
care licitatiile din zilele de
25.08.2020, 01.09.2020 si
08.09.2020 la ora 14.30 nu se vor
mai organiza, ramanand fara
obiect.
l Optim Trans SA prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL scoate
la vânzare prin licitaţie publică
pornind de la valoarea de lichidare redusa cu 50% bunurile
mobile: autobuz Scania L113
(16.063,50 lei fara TVA, 19.115,57
cu TVA) si autobuz Renault
R332A (9.333 lei fara TVA,
11.106,27 lei cu TVA). Persoanele
interesate vor cumpăra caietul de
prezentare de la lichidatorul judiciar in suma de 800 lei fara TVA
şi vor depune documentele de
participare la licitaţie cu cel putin
o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 04.09.2020,
ora 10/00 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 datele de
11.09.2020, 18.09.2020,
25.09.2020, 02.10.2020 la aceeaşi
oră, în acelaşi loc.
l Myminicasa SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie
publică următoarele bunuri
mobile pornind de la preţul de
inventar redus cu 30%+TVA:
masa de bucatarie (833,36 lei), 5
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scaune director Sigma (154,94 lei/
buc), 3 Scaune de bar cromat
portocaliu (141,60 lei/buc), 2
Scaune de bar cromat rosu
(141,60 lei/buc), 10 Birouri albe
(69,06 lei/buc), birou (65,18 lei),
masa conferinta (1.175,50 lei),
sistem de supraveghere (6.918,07
lei), comoda 2 sertare (249,65 lei),
Ultra HD Smart TV Vision
Touch+suport (2.331,55 lei),
webcam Logitech (299,05 lei),
telefon mobil Samsung Galaxy S8
Plus (2.124,14 lei), multifunctionala Lexmark (424,83 lei), laptop
Lenovo Ideal Pad 330-151KB cu
procesor (2.249,09 lei), 3 scaune
de bar cromat gri (141,60 lei/buc),
comoda 3 sertare (190,76 lei),
mobilier de birou - 3 noptiere si
un blat (2.269,92 lei), monitor
Samsung 23.5 (1.236,83 lei),
monitor Samsung 23.5 (824,55
lei). Persoanele interesate vor
cumpăra caietul 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 03.09.2020, ora
13/00 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 10.09.2020,
17.09.2020, 24.09.2020,
01.10.2020 aceeaşi oră, în acelaşi
loc.
l Private Liquidation Group
IPURL, cu sediul profesional
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2,
ap.11, jud. Bihor, CIF 26176834,
atribut fiscal RO, număr de
înscriere în tabloul practicienilor
în insolvență RFO-II-0412, în
calitate de lichidator judiciar al
societății PRAYERFIL SRL.,
CUI 36847198, număr de înregistrare la Registrul Comerțului
J24/1449/2016 și sediul în Baia
Mare, str. Vasile Lucaciu, nr.162,
jud. Maramures – în faliment, in
bankruptcy, en faillite, procedur[
ce face obiectul dosarului nr.
1892/100/2018 aflat pe rolul tribunalului Maramureș, scoate la
vânzare prin licitație publică
bunuri mobile, în natură mașină
de cusut (1buc) și generator de
căldură (1buc) 495,00 lei. Licitația va avea loc în data de
27.08.2020 ora 12:00 la sediul
lichidatorului din Oradea, str.
Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud.
Bihor. Participanții la licitație
trebuie să consemneze, cel mai
târziu până la începerea licitației,
cel puțin 10% din prețul de începere a licitației pentru bunurile
pentru care licitează în contul
unic de insolvență al debitoarei
deschis la Libra Internet Bank,

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
cod IBAN RO03BREL
0002001976180100. Vânzarea la
licitație se va face în mod public
de către lichidatorul judiciar care
va oferi bunurile spre vânzare
prin 3 strigări succesive. Bunurile
se adjudecă celui care, după 3
strigări succesive, făcute la intervale de timp care să permită
opțiuni și supralicitări, oferă
prețul cel mai mare, iar atunci
când există un singur concurent,
acesta a oferit prețul de începere
a licitației. Informații suplimentare se pot obține de la lichidator:
Tel:0359/463661 Fax:0359/463662
E-mail: office@plginsolv.ro.
l Anunț licitație. 1.Informații
generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul
de telefon, fax şi/sau adresa
e-mail, persoană contact:
Primăria Oraș Ianca, str. Calea
Brăilei, nr.27, Ianca, judeţul
Brăila, telefon. 0239668178,
fax.0239668178, email: primaria.
ianca@yahoo.com. 2.Informații
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să
fie concesionat:-concesiune teren
domeniul privat conform O.U.G.
n r. 5 7 / 2 0 1 9 ș i H . C . L . n r.
2 / 3 0 . 0 1 . 2 0 2 0 , H . C . L . n r.
46/23.04.2020:-5 loturi în suprafață de 310m.p fiecare, situat în
intravilanul orașului Ianca, str.
Câmpului. 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: prin
solicitare scrisă, la sediul Primăriei orașului Ianca, str.Calea
Brăilei nr.27. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Urbanism-cadastru din cadrul Primăriei
orașului Ianca, str.Calea Brăilei
nr.27. 3.3.Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: prețul
caietului de sarcini este de 10 lei
și se achită în numerar la casieria
instituției. 3.4.Data limită pentru
solicitarea clarificărilor:
07/09/2020, ora 13.00. 4.Informaţii privind ofertele: conform
caietului de sarcini. 4.1.Data
limită de depunere a ofertelor:
14/09/2020, ora 9.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele:
Registratura Primăriei orașului
Ianca,str. Calea Brăilei nr.27,oraș
Ianca, județ Brăila. 4.3.Numărul
de exemplare în care trebuie
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depusă fiecare ofertă: un exemplar
original. 5.Data şi locul la care se
va desfăşura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor:14/09/2020,
ora 11.00 la sediul Primăriei
orașului Ianca, Serviciul Urbanism-cadastru. Primar, Fănel
George-Chiriţă.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Maglavit, comuna
Maglavit, str.Calea Severinului,
nr.83, județul Dolj, telefon/fax:
0251.328.546, email: maglavit@
ymail.com, cod fiscal 4553585. 2.
Informaţii generale privind
obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie concesionat:
Teren extravilan în suprafață de
14.600mp și constructii aferente: 3
grajduri având fiecare 1.200mp,
amplasate în Comuna Maglavit,
Str.Gării, nr. 87A, județul Dolj,
bun proprietate privată, conform
HCL nr.08/21.02.2020 și temeiului
legal: OUG nr. 57/03.07.2019. 3.
Informaţii privind documentaţia
de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitarea scrisă, de la
sediul Primăriei Comunei
Maglavit. 3.2.Denumirea şi adresa
serviciului/ compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei
Maglavit, comuna Maglavit, str.
Calea Severinului, nr.83, județul
Dolj. 3.3.Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de
atribuire de 100Lei, la Casieria
Primăriei Comunei Maglavit,
comuna Maglavit, str.Calea Severinului, nr.83, județul Dolj. 3.4.
Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 08.09.2020, ora
16.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere
a ofertelor: 17.09.2020, ora 16.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Registratura Primăriei
Comunei Maglavit, comuna
Maglavit, str.Calea Severinului,
nr.83, județul Dolj. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
original și 1 exemplar copie. 5.
Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere
a ofertelor: 18.09.2020, ora 12.00,
la sediul Primăriei Comunei

Maglavit, comuna Maglavit, str.
Calea Severinului, nr.83, județul
Dolj. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Acțiunea în
justiție se poate introduce la Secția
de Contencios Administrativ a
Tribunalului Dolj, Craiova, Strada
Brestei, nr.12, județul Dolj,
telefon: 0251.418.612, fax:
0251.415.323, e-mail: arhiva.dj.
caf@just.ro. 7.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
20.08.2020.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/ sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Caraula, comuna
Caraula, strada Craiovei, nr.142,
județul Dolj, telefon: 0251.369.568,
fax: 0251.369.568, e-mail: primariacaraula@gmail.com, cod fiscal
4711421. 2.Informaţii generale
privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: teren intravilan în suprafață de 1.000 mp, situat în comuna
Caraula, str.Craiova, nr.222,
județul Dolj, bun proprietate
publică al Comunei Caraula,
conform HCL nr.44/18.08.2020 și
temeiului legal: OUG
nr.57/03.07.2019. 3.Informaţii
privind documentaţia de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalităţile
prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: prin
solicitarea scrisă, de la sediul
Primăriei Comunei Caraula.
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/ compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei
Caraula, comuna Caraula, strada
Craiovei, nr.142, județul Dolj. 3.3.
Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: Persoanele interesate
pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 20 Lei la
Casieria Primăriei Comunei
Caraula, comuna Caraula, strada
Craiovei, nr. 142, județul Dolj. 3.4.
Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 07.09.2020, ora
15.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere
a ofertelor: 16.09.2020, ora 15.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Oferta va fi depusă la
Registratura Primăriei Comunei

III

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

LICITATIE

Debitorul MERCATORUM FINANACE SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar DINU, URSE SI ASOCIATII S.P.R.L., scoate la vanzare urmatoarele terenuri situate in com. Moroeni, jud. Dambovita aflate in
proprietatea debitoare, respectiv:
Teren

Suprafata (mp)

Valoare (Lei)

Valoare (Euro)

Teren 1

1000

72.627

15.000

Teren 2

1000

72.627

15.000

Teren 3

1000

72.627

15.000

Teren 4

1000

72.627

15.000

Teren 5

1000

72.627

15.000

Teren 6

1000

72.627

15.000

Teren 7

899

65.292

13.485

Teren 8

899

65.292

13.485

Teren 9

899

65.292

13.485

Teren 10

303

22.006

4.545

Participantii la licitatie vor trebui sa achizitioneze cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita
pentru licitatie Caietul de Sarcini.
Pretul caietului de sarcini este de 5.000 lei, exclusiv TVA, pentru terenurile aflate in proprietatea debitoarei. Contravaloarea caietului de sarcini se va achita 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 Bucureşti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5,
sector 1.
Participarea la licitatie este conditionata de consemnarea in contul nr. RO40 BREL 0002 0011 2087
0100, deschis la Libra Internet Bank SA, 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 fiecare bun pentru care se liciteaza.
Prima sedinta de licitatie a fost fixata in data de 10.09.2020, ora 14.00 iar daca bunurile imobile nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarea licitatie va avea loc in data de 17.09.2020, ora 14:00.
In cazul in care bunurile imobile nu se vor adjudeca, sedintele de licitatie vor fi reluate astfel:
- sedinta de licitatie va avea loc in data de 24.09.2020, ora 14:00, respectiv in data de 01.10.2020, ora
14:00, la pretul de pornire de 95% din valoarea stabilita prin raportul de evaluare,
- sedinta de licitatie va avea loc in data de 08.10.2020, ora 14:00, respectiv in data de 15.10.2020, ora
14:00, pretul de pornire de 90% din valoarea stabilita prin raportul de evaluare
- sedinta de licitatie va avea loc in data de 22.10.2020, ora 14:00, respectiv in data de 29.10.2020, ora
14:00, pretul de pornire de 85% din valoarea stabilita prin raportul de evaluare
- sedinta de licitatie va avea loc in data de 05.11.2020, ora 14:00, respectiv in data de 12.11.2020, ora
14:00, pretul de pornire de 80% din valoarea stabilita prin raportul de evaluare
- sedinta de licitatie va avea loc in data de 19.11.2020, ora 14:00, respectiv in data de 26.11.2020, ora
14:00, pretul de pornire de 75% din valoarea stabilita prin raportul de evaluare
- sedinta de licitatie va avea loc in data de 03.12.2020, ora 14:00, respectiv in data de 10.12.2020, ora
14:00, pretul de pornire de 70% din valoarea stabilita prin raportul de evaluare
Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr.
71, et. 5, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la 021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com.
Caraula, comuna Caraula, strada
Craiovei, nr.142, județul Dolj. 4.3.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar original și 1 exemplar
copie. 5. Data şi locul la care se va
desfăşura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 18.09.2020,
ora 12.00, la sediul Primăriei
Comunei Caraula, comuna
Caraula, strada Craiovei, nr.142,
județul Dolj. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei

competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Acțiunea în
justiție se poate introduce la Secția
de Contencios Administrativ a
Tribunalului Dolj, Craiova, strada
Brestei, nr.12, județul Dolj,
telefon: 0251.418.612, fax:
0251.415.323, e-mail: arhiva.dj.
caf@just.ro. 7.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
21.08.2020.

l Anunț privind închirierea unui
spațiu în suprafață de 12,6mp,
proprietate a comunei Fărcașa. 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:
Comuna Fărcașa, cu sediul în
localitatea Fărcașa, str.Independenței, nr.59, judMaramureș,
telefon/fax: 0262.266.001/266.003,
cod de înregistrare fiscală

IV

ANUNȚURI
Luni, 24 august 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

3694632, email: primaria@farcasa-mm.ro, reprezentată legal prin
Ioan Stegeran- Primar. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: spațiu în suprafață de
12,6mp, situat în localitatea
Fărcașa, strada Independenței,
nr.76, înscris în CF nr.50.588, nr.
cadastral 50.588-C1, proprietate a
comunei Fărcașa, licitație publică
organizată în temeiul prevederilor
OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și
completările ulterioare și ale
Hotărârii Consiliului Local
Farcașa nr.36 din 14 august 2020
privind aprobarea propunerii de
închiriere a unui spațiu. 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
comunei Fărcașa, localitatea
Fărcașa, str.Independenței, nr.59.
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 Taxe și Impozite
din cadrul Primăriei comunei
Fărcașa, localitatea Fărcașa, str.
Independenței, nr.59. 3.3.Costul și
condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor OUG
nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare: Gratuit.
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 04.09.2020, ora
14.00. 4.Informații privind ofertele: în Caietul de sarcini. 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor: 14.09.2020, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: localitatea Fărcașa, str.
Independenței, nr.59. 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:
14.09.2020, ora 11.00, localitatea
Fărcașa, str.Independenței, nr.59.
6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Secția a II-a Civilă de Contencios
Administrativ și Fiscal din cadrul
Tribunalului Maramureș, adresă:
Mun.Baia Mare, Palatul Justiţiei,
Bd.Republicii, nr.2A, telefon:

0262.218.235- 40, interioare 203,
230, fax: 0262.218.209, e-mail:
tr-maramures-reg@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 19.08.2020.
Primar, Ioan Stegeran.

PIERDERI
l Pierdut atestat profesional CPC
marfă, eliberat de A.R.R. Mehedinţi în 2019, pe numele Dochin
Dumitru. Se declară nul.
l Loranett Prod SRL pierdut
Certificat de Înregistrare și Certificate constatatoare sediu + punct
de lucru. Le declar nule.
l Gold Wash Express SRL, cu
sediul în Bucureşti, Sectorul 2,
Aleea Vergului, nr.5, camera 2,
bloc 19, scara 2, etaj 2, Ap.81,
înregistrată la ORCTB sub nr.
J40/5707/2016, CUI: 35976224,
pierdut Certificat de înregistrare
emis de ORCTB seria B3198846,
din 19.04.2016 și Certificat constatator fără activități din 19.04.2016.
Le declarăm nule.
l Societatea Jdm Dacia
SRL, J40/6408/2019, CUI:
41114770, cu sediul în Mun.
București, B-dul. Unirii,
nr.61, bl.F3, sc.4, Et.2, Ap.208,
S ector 3 , declar ă m
pierdut Certificatul de
înregistrare cu seria B
ș i num ă r 3 8 7 1 5 1 0 . Î l
declarăm nul.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare: COMAT Filaret
S.A. persoană juridică română,
cu sediul în Bucureşti, Str. Doina,
nr.17, Sector 5, cu număr de
ordine la Registrul Comerţului
J40/8034/2007, cod unic de înregistrare 21614895 prin Administrator Special Chiru Constantin
ca urmare a îndeplinirii planului
de reorganizare şi a sentinţei nr.
2296/16.07.2020 pronunţată în
dosarul 36810/3/2013 a Tribunalului Bucureşti Secţia a VII-a
Civilă, convoacă: Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor SC. COMAT Filaret S.A.
pentru data de 30.09.2020 ora
12:00, la sediul societăţii din Str.
Doina nr.17, Sector 5, Bucureşti
cu următoarea ordine de zi: 1.
Revocarea din calitatea de
Administrator Special a
domnului Chiru Constantin ca
urmare a îndeplinirii planului de
reorganizare şi a sentinţei nr.
2296/16.07.2020 pronunţată în
dosarul 36810/3/2013 a Tribunalului Bucureşti Secţia a VII-a
Civilă. 2. Alegerea în calitatea de

Administrator al S.C. COMAT
Filaret S.A. a domnului Chiru
Constantin, pentru perioada
30.09.2020- 15.04.2021. 3. Aprobarea programului de investiții
pentru perioada 01.10.202031.12.2021. 4. Diverse. Având în
vedere starea de alertă instituită
pe teritoriul României, votul se
poate transmite şi prin corespondenţă. În cazul neîndeplinirii
cvorumului de validitate stabilit,
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor va fi reprogramată
pentru data de 01.10.2020 ora
12:00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi
ordine de zi. Începând cu data de
21.09.2020 documentele înscrise
la punctul 3 de pe ordinea de zi
se pot consulta la sediul societăţii
de luni până vineri între orele
11:00–14:00. Informaţii se pot
o b ţ i n e l a n r. d e t e l e f o n
0735.608.272. Acţionarii înscrişi
în Registrul Acţionarilor până la
sfârsitul zilei de 28.09.2020 vor
putea participa la Adunarea
Generală Ordinară şi prin simpla
probă a identităţii acestora

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
făcută cu actul de identitate sau
cu procura specială dată în
conformitate cu legislaţia în
vigoare. Formularele de procură
specială se pot obţine de la
sediul S.C. COMAT Filaret S.A.
începând cu data de 24.08.2020.
Procurile speciale pentru reprezentare vor fi depuse la registratura societăţii până la data de
28.09.2020. Administrator
Special Chiru Constantin.
l Președintele Obștii de Moșneni
Moliviș, convoacă membrii obștii
din anexa 54 care sunt posesori
de acte oficiale - conform
sentinței civile nr. 273/2020
pronunțată în ședință publică la
data de 09.06.2020, la Adunarea
Generală Ordinară ce va avea loc
la data de 13.09.2020, ora 13:00
la sediul său din comuna Malaia,
strada Podul Șipotului, nr.109
bis, cu următoarea ordine de zi:
1. Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2019; 2.
Aprobarea situaților financiare
pe anul 2019(bilanț, contul de

COMEMORĂRI

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
profit și pierdere și anexe la
bilanț) și descărcarea de gestiune
a Consiliului de Administrație; 3.
Aprobarea repartizării profitului
obținut pe anul 2019; 4. Aprobarea raportului Comisiei de
Cenzori; 5. Aprobarea bugetului
de venituri și cheltuieli pe anul
2020; 6. Aprobarea plății în
avans, în cursul lunilor septembrie-decembrie 2020, a unei cote
părți din dividentele ce urmează
a fi repartizate din profitul
realizat pe anul 2020, în suma ce
va fi stabilită de Consiliul de
Administrație; 7. Prezentarea
situației P.F.A. Popescu Irina(fost
arendaș) care refuză să dea curs
notificării de reziliere a contractului de arendă și folosește în
mod abuziv pășunea. 8. Aprobarea ieșirii din Asociația de
Moșneni Valea Lotrului; 9. Se va
primii/înmâna oficial depunerea
de vot și declarația înainte de
începerea ședinței. Consiliul de
Administrație, Președinte, Ion
Răducă.

