
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Marflorina TRANS SRL angajează conducător 
auto pentru autocamion. Pregătire profesională; 
studii medii, Atestat profesional transport marfă. 
Contact: Loc.Ineu, comuna Ineu, nr.393, jud.Bihor.

l Anunț. Consiliul de administrație al Liceului 
Tehnologic „Dr.C. Angelescu” anunță anularea 
procedurilor pentru angajarea personalului 
contractual pe funcția de Administrator de patri-
moniu, acestea urmând a fi reluate ulterior.

l Patiseria Antika SRL,cu sediu social in Arad, 
angajeaza 2 lucratori bucatarie ( spalatori vase 
mari), cod cor 941.201. Cerinte: studii gimnaziale. 
CV -urile se depun la adresa de mail: moniq_
adriana@yahoo.com . Vor fi luate in considerare 
CV-urile primite pana la data de 02 martie 2021. 
Selectia candidatilor va avea loc in data de 03 
martie 2021 si consta in concurs de CV-uri. Info tel 
0758/763451.

l Patiseria Toni Pan SRL din Caransebeș anga-
jează 2 lucrători bucătărie (spălători vase mari), 
cod COR 941201. Condiții minime: studii primare 
(8 clase), cunoștințe limba engleză. CV-urile se 
depun pe e-mail la adresa: expertoffice8@gmail.
com. Vor fi luate în considerare CV-urile primite 
până la data de 26.02.2021. Selecția candidaților 
va avea loc în data de 27.02.2021 și constă în 
concurs de CV-uri. Informații la telefon: 
0755.665.487.

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 Regis-
trul Comerțului sub nr.J40/16633/2016, Identifi-
cator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.
J40/16633/2016, având Cod Unic de Înregistrare 
36853491, angajează: 50 Mecanici utilaj -COR 
723302, 50 Legători de sarcină -COR 933302. 
Interviul va avea loc la data de 01.03.2021, la ora 
09.00, la sediul societății.

l Trestian Trans SRL Jibou, Sălaj, angajează 
Sortatori deșeuri reciclabile cod COR 932907 din 
România sau străinătate. Cerințe: minim studii 
medii, vorbitor de limba engleză. Contract pe peri-
oadă determinată. Salariul 1.386Lei net plus 
cazare. Interviul constă în evaluarea și selecția de 
CV-uri care se vor depune la adresa de email: 
office@trestian.ro sau personal la sediul firmei 
până în 28.02.2021. Interviul cu persoanele selec-
tate se va face personal sau prin viodeoconferință 
la sediul firmei în data de 01.03.2021, între orele 
08:00-14:00. Tel.0744.523.973.

l UM 02406 București din Ministerul Apărării 
Naţionale organizează concurs pentru ocuparea 
unui post de personal civil contractual vacant in 

cadrul Formatiunii de cazarmare de „muncitor 
calificat I (instalator)”/ studii medii sau generale/
certificat de calificare instalator instalatii tehni-
co-sanitare/ vechime in specialitatea studiilor 
absolvite de minimum 9 ani; - 22.03.2021, ora 11:00 
-proba practică; - 26.03.2021, ora 11:00 -interviul. 
Data limită de depunere a dosarelor - 11.03.2021, 
ora 16:00. Depunerea dosarelor și organizarea 
concursului se vor face la sediul UM 02406 Bucu-
rești, B-dul Iuliu Maniu nr. 13, sector  6, unde vor 
fi afișate și detaliile organizatorice necesare. Date 
de contact ale secretariatului la telefon: 
021.410.49.60/interior 414.

l Liceul Teoretic Cujmir, cu sediul în comuna 
Cujmir, judeţul Mehedinţi, în temeiul H.G. 
286/2011, modificată și completată prin H.G. 
1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea 
unui post contractual vacant (1,00 normă), pe 
perioadă nedeterminată, de administrator finan-
ciar debutant. Denumire post– administrator 
financiar debutant. Condiţii specifice minime de 
participare la concurs: -Studii superioare de scurtă 
durată (SSD) în domeniul economic. Data și locul 
de desfășurare a concursului: -Proba scrisă în data 
de 19.03.2021, ora 10:00 la sediul instituţiei; -Proba 
orală (interviu) în data de 23.03.2021, ora 10:00 la 
sediul instituţiei. Data limită până la care de 
depun documentele în vederea participării la 
concurs este 10 zile de la data publicării și se depun 
la secretariatul unității. Date de contact: 
0252.390.050.

l Ministerul Apărării Naționale prin U.M.02210 
București organizează concurs pentru ocuparea a 6 
(șase) posturi vacante de personal civil contractual, 
din Formațiunea de cazarmare din cadrul 
U.M.02225 București astfel: -Denumirea postu-
rilor: a) 1 post de muncitor calificat III (electri-
cian): -studii: absolvirea cel puțin a învățământului 
general obligatoriu (10 clase) în domeniul funcției 
-electrician sau absolvirea cel puțin a învățămân-
tului general obligatoriu (10 clase) și a unui curs de 
calificare electrician; -vechime în muncă: minim 3 
ani; -vechime în domeniul activității postului: 
minim 1 an. b)5 posturi de îngrijitor: -studii: absol-
virea cel puțin a învățământului general obliga-
toriu (10 clase); -vechime în muncă: minim 6 luni. 
Concursul se va desfășura, astfel: -data limită de 
depunere a dosarelor: 12.03.2021, ora 15:00; 
-selecția dosarelor: 15.03.2021; -proba scrisă: 
19.03.2021, ora 10:00; -interviu: 25.03.2021, ora 
10:00. Depunerea dosarelor și organizarea concur-
surilor se vor face la sediul Unității Militare 02210 
București, din B-dul.Ghencea, nr. 35-37, sector 5, 
unde vor fi afișate și detaliile organizatorice nece-
sare. Date de contact ale secretariatului: 
tel.021/421.09.00, int.413.

l Centrul Național de Politici și Evaluare în 
Educație cu sediul în localitatea București, str.G-ral 
Berthelot, nr. 26, sector 1, organizează concurs 

pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de 
experți, pe durata desfășurării proiectului, în 
proiectul Global Local, după cum urmează: 3 posturi 
expert- management, tehnic, cercetare- condiții: 
nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echiva-
lentă; vechime în domeniul educației de minim 10 
ani; 1 post expert- suport management, tehnic, 
cercetare- condiții: nivelul studiilor: studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu diploma de 
licenţa sau echivalentă, vechime în domeniul educa-
ției de minim 2 ani; 1 post responsabil financiar-con-
tabil- condiții: nivelul studiilor: studii universitare de 
licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă 
sau echivalentă, vechime în activitatea financi-
ar-contabilă de minim 5 ani; 1 post expert achiziții- 
condiții: nivelul studiilor: studii universitare de 
licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă 
sau echivalentă, vechime în domeniul achizițiilor 
publice de minim 5 ani. Interviul va avea loc în data 
de 19 martie 2021, ora 10:00, în sediul din localitatea 
București, str. Știrbei Vodă, nr. 37, sector 1. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la 
sediul Centrului Național de Politici și Evaluare în 
Educație, cu sediul în localitatea București, str.
Știrbei Vodă, sector 1, respectiv până la data de 
11.03.2021 la doamna Tucă Cristina, date de contact: 
mail cristina.tuca@ise.ro

l Centrul Național de Politici și Evaluare în 
Educație cu sediul în localitatea București, 
str.G-ral Berthelot, nr. 26, sector 1, organizează 
concurs, pentru ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de experți, pe durata desfășurării proiec-
tului, în proiectul STRENGTHS- Socio-Emotional 
Competence to Guidance Practitioners, după cum 
urmează: 1 post expert- coordonator- condiții: 
nivelul studiilor: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau 
echivalentă, vechime în domeniul educației de 
minim 10 ani; 1 post expert- cercetare- condiții: 
nivelul studiilor- studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau 
echivalentă, vechime în domeniul educației de 
minim 2 ani; 1 post expert- cercetare- condiții: 
nivelul studiilor: studii universitare de licenţa 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau 
echivalentă, vechime în domeniul educației de 
minim 10 ani; 1 post responsabil financiar-con-
tabil- condiții: nivelul studiilor: studii universitare 
de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu diploma de 
licenţă sau echivalentă, vechime în activitatea 

financiar-contabilă de minim 5 ani; 1 post expert 
achiziții- condiții: nivelul studiilor: studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diploma de licenţă sau echivalentă, vechime în 
domeniul achizițiilor publice de minim 5 ani. Inter-
viul va avea loc în data de 19 martie 2021, ora 
10:00, în sediul din localitatea București, str. Știrbei 
Vodă, nr. 37, sector 1. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a la sediul Centrului Național 
de Politici și Evaluare în educație, cu sediul în 
localitatea București, str.Știrbei Vodă, sector 1, 
respectiv până la data de 11.03.2021 la doamna 
Făniță Andra, date de contact: mail andra.fanita@
ise.ro

CITAȚII
l Apelanta- intimata Comănescu Paulica, cu 
ultim domiciliu cunoscut în jud.Brăila, comuna 
Roșiori, sat Roșiori, str. Trandafirului, nr. 89, este 
citată în dosarul nr.1548/228/2019 al Tribunalului 
Brăila pentru termenul din 15.04.2021 cu menți-
unea de a achita taxa de timbru de 50Lei și a 
semna apelul declarat, dosarul având ca obiect 
divorț și partaj, intimat apelant fiind Comănescu 
Săndel.

l Eventualii moștenitori ai defunctului Taflaru 
Costică, cetățean român, decedat la data de 
01.11.2019, cu ultimul domiciliu în mun.București, 
str.Politehnicii, nr.4, sector 6, având CNP 
1500319400451, sunt invitați să se prezinte în data 
de 24.03.2021, ora 10:00, la SPN Manolache și 
Asociații din mun.București, Bd.Iuliu Maniu, nr. 
19F, sector 6, în vederea dezbaterii succesiunii 
acestuia, în dosarul nr.11/2021.

l În dosarul nr.4062/192/2020 aflat pe rolul Jude-
cătoriei Bolintin Vale, la cererea Parchetului de pe 
lângă Tribunalul București, s-a deschis procedura 
de declarare a morţii prezumate a numitului Mutu 
Mircea (fiul lui Dorel și Niculina, născut la data de 
24.03.1960 în Reșiţa, jud.Caraș-Severin, cu ultim 
domiciliu cunoscut în Bolintin Vale, str. Sabarului, 
nr. 19, jud. Giurgiu). Orice persoană care are infor-
maţii cu privire la persoana dispărută le va oferi 
Judecătoriei Bolintin Vale, tel.0246.270.584.

l Pârâta Enea C. Elena, CNP 2670108221158, 
este chemată la Judecătoria Iași, Sala 4, C01M, în 
16.03.2021, ora 12:00, în dosarul 32700/245/2018, 
în proces cu reclamanta Enea Fanica, pentru 
succesiune partaj. Să vă prezentați „personal la 
interogatoriu”, sub sancțiunea art.358 din CPC. Vă 
punem în vedere art.1112 NCC: (1).Este prezumat, 
până la proba contrară, că a renunțat la moștenire 
succesibilul care, deși cunoștea deschiderea moște-
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Debitorul SC ALFAROM HOLDING SRL, societate în faliment, cu sediul în Str. Slt. 
Dima Cristescu, nr. 3B, spațiul nr. 1, parter, camera nr. 4, Sectorul 2, București; în-
matriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1107/2002, cod unic de 
înregistrare: 14458432, prin  lichidator judiciar SP BĂLESCU & ASOCIAȚII SPRL, în 
Dosarul nr. 23259/3/2012, valorifică prin licitație publică, proprietățile imobiliare 
după cum urmează: 

•	 Imobil de birouri, cu teren aferent, in Bucuresti, str. Plantelor, nr.62, sector 
2, pornind de la prețul de 749.800,00 EUR (exclusiv TVA);
•	 Apartamente din amplasamentul complex Sinaia, str. Lalelelor, nr.1 - por-
nind de la prețul de 110.000,00 EURO (exclusiv TVA) prin valorificare individuală.
•	 Terenuri libere intravilane, centrale, Poiana Brașov, județul Brașov, - prin 
licitație publică pornind de la prețul de 202.000 EURO (exclusiv TVA) prin valo-
rificare în ansamblu inclusiv cota de drum de servitute.
•	 Apartamente și loturi parcare din imobil rezidențial 2S+P+10E+11 re-
tras+etaj tehnic situat in Bucuresti, str Dima Cristescu, 3B, Sector 2 - pornind 
de la prețul global de 434.000 EURO (exclusiv TVA) prin valorificare individuală 
conform publicației de vânzare.

Licitația se va organiza în cinci sesiuni ce vor avea loc în data de 11.03.2021 pentru 
Sesiunea 1, la ora 14.00, 18.03.2021 pentru Sesiunea 2, la ora 14.00,  25.03.2021 
pentru Sesiunea 3, la ora 14.00, 01.04.2021 pentru Sesiunea 4, la ora 14.00, 
08.04.2021 pentru Sesiunea 5, la ora 14.00, la biroul lichidatorului judiciar din mun. 
București, str. Negoiu, nr. 8, bl. D14, sc. 2, ap 30, sector 3. Data și ora exactă a lici-
tației, pentru fiecare bun în parte, este indicată în publicația de vanzare. Publicația 
de vânzare si informații suplimentare privind participarea la licitație pot fi obținute 
la  E-mail: balescu.office@gmail.com  Web: www.licitatii-insolventa.ro 



nirii și calitatea lui de succesibil, ca urmare a citării 
sale în condițiile legii, nu acceptă moștenirea în 
termenul prevăzut la art.1.103. Citația trebuie să 
cuprindă, sub sancțiunea nulității acesteia, pe 
lângă elementele prevăzute de Codul de procedură 
civilă, și precizarea că, dacă succesibilul nu își 
exercită dreptul de a accepta moștenirea în 
termenul de decădere prevăzut la art.1.103, este 
prezumat că renunță la moștenire.

DIVERSE
l SC Sinatex S.A.anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul: Alipire terenuri și 
construire ansamblu comercial hypermarket, 
amenajare exterioară, împrejmuire, semnalistică, 
organizare de șantier, propus a fi amplasat în 
Strada Popa Nan, nr.82, sector 2, București. Infor-
mațiile privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul A.P.M.București din Aleea Lacul Morii, nr.1, 
sector 6, București și la sediul SC Sinatex S.A.din 
strada Popa Nan, nr. 82, în zilele de luni-vineri, 
între orele 09:00-12:00. Observațiile publicului se 
primesc zilnic la sediul A.P.M.București.

l Mănăstirea Pasărea avand sediul în Str. Nicolae 
Bălcescu, nr. 97, localitatea Pasărea, comuna 
Brănești, județul Ilfov, titular al planului/ progra-
mului Plan urbanistic zonal pentru construire 
centru social cultural Sfânta Treime, Mănăstirea 
Pasărea din str. Nicolae Bălcescu, nr. 97, localitatea 
Pasărea, com. Brănești, județul Ilfov,  anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
obținere a avizului de mediu pentru planul menți-
onat și declanșarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului poate fi consultată la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov, din Aleea 
Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni până joi, între 
orele 09:00-11:00. Observații/comentarii și sugestii 
se primesc în scris la sediul A.P.M.Ilfov, 
(tel.021/430.15.23, 021/430.14.02, 0746.248.440) în 
termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

l SC Nordis Management SRL anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul Construire 
Imobil Cu Funcțiunea De Comerț, Birouri, Apar-
thotel, Dotări Complementare, Cu Regim De 
Înălțime 3S+P+4E+5Er-9Er+Eteh, Organizare De 
Șantier, propus a fi amplasat în București, sector 2, 
Str.Fabrica de Glucoză, nr.6A. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul APM 
București, din București, sector 6, Aleea Lacul 
Morii, nr.1, și la sediul titularului SC Nordis Mana-
gement SRL din Aleea Alexandru, nr. 21, Bucu-
rești, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-12:00. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul 
APM București.

l Distribuție Energie Electrica Romania S.A. 
-SDEE Galați anunța publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Modernizare RED zona 
PTA 5776 nr.1 și PTA 5778 CIA, localitatea 
Șendreni, județul Galați”, propus a fi amplasat în 
comuna Șendreni, județul Galați. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi consultate pe 
pagina de internet a autorității competente pentru 
protecția mediului A.P.M.Galați, apmgl.anpm.ro 
secțiunea Reglementări-Acordul de mediu-Docu-
mentații procedură EIA și EA-Memorii de prezen-
tare 2021 și la sediul titularului, Distribuție 

Energie Electrica Romania S.A. -SDEE Galați, 
mun.Galați, str.Nicolae Bălcescu, nr.35A, jud.
Galați. Observațiile publicului se primesc pe adresa 
de email office@apmgl.anpm.ro.

l Distribuție Energie Electrica Romania S.A. 
-SDEE Galați anunța publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Modernizare RED zona 
PTA 5864, localitatea Movileni, comuna Șendreni, 
județul Galați”, propus a fi amplasat în localitatea 
Movileni, comuna Șendreni, județul Galați. Infor-
mațiile privind proiectul propus pot fi consultate 
pe pagina de internet a autorității competente 
pentru protecția mediului A.P.M.Galați, apmgl.
anpm.ro secțiunea Reglementari-Acordul de 
mediu-Documentații procedura EIA și EA-Me-
morii de prezentare 2021 și la sediul titularului, 
Distribuție Energie Electrica Romania S.A. -SDEE 
Galați, mun.Galați, str.Nicolae Bălcescu, nr.35A, 
jud.Galați. Observațiile publicului se primesc pe 
adresa de email office@apmgl.anpm.ro.

l SC City Garden Distribution  SRL, cu sediul în 
București, Șos. Vitan-Bârzești, nr. 11A, Corp C11, 
Sector 4, CUI nr.RO19222164, informează pe cei 
interesați că s-a depus solicitarea pentru emiterea 
autorizației de mediu pentru activitatea amenajare 
peisagistică, desfășurată în Pantelimon, bul.Biru-
inței, nr.157-159, județul Ilfov. Informații se pot 
solicita la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Ilfov, cu sediul în București, sector 6, 
Aleea Lacul Morii, nr. 1, între orele 09:00-12:00, de 
luni până vineri. Propuneri sau contestații se pot 
depune la sediul A.P.M.Ilfov.

l SC City Garden Distribution SRL, cu sediul în 
București, Șos. Vitan-Bârzești, nr. 11A, Corp C11, 
Sector 4, CUI nr.RO19222164, informează pe cei 
interesați că s-a depus solicitarea pentru emiterea 
autorizației de mediu pentru activitatea amenajare 
peisagistică, desfășurată în București, Șos. 
Vitan-Bârzești, nr.11A, Corp C11, Sector 4. Infor-
mații se pot solicita la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului București, cu sediul în Bucu-
rești, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, între orele 
09:00-12:00, de luni până vineri. Propuneri sau 
contestații se pot depune la sediul A.P.M.București, 
în termen de 10 zile de la publicarea prezentului 
anunț.

l S.C.Vitall S.R.L., titular al proiectului „Instalare 
incineratoare cadavre păsări, în incinta Fermei 3” 
propus a fi amplasat în comuna Crevedia, sat 
Crevedia, str. Combinatului, nr. 484B (Ferma 3), 
jud.Dâmboviţa, anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare, de către 
A.P.M.Dâmbovița, în cadrul procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului, pentru proiectul 
„Instalare incineratoare cadavre păsări, în incinta 
Fermei 3” propus a fi amplasat în comuna 
Crevedia, sat Crevedia, str.Combinatului, nr. 484B 
(Ferma 3), jud.Dâmboviţa. 1.Proiectul deciziei de 
încadrare și motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Dâmbovița, din municipiul Târgoviște, 
str.Calea Ialomiței, nr.1, judeţul Dâmbovița, în 
zilele de luni-vineri, între orele 09:00-14:00, precum 
și la adresa de internet http://apmdb.anmp.ro. 
Publicul interesat poate înainta observații/comen-
tarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 
10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de 
internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului 

Dâmbovița. 2.Publicul interesat poate depune 
propuneri, în ceea ce privește conţinutul Rapor-
tului privind impactul asupra mediului, la sediul 
A.P.M.Dâmbovița în termen de 10 zile de la data 
publicării anunţului pe pagina de internet a Agen-
ţiei pentru Proiecţia Mediului Dâmbovița.

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul S.C. COMAT Filaret S.A., 
persoană juridică română, având sediul social în 
Bucureșt i ,  Str.  Doina,  nr.17,  Sector  5 , 
J40/8034/2007, CUI: RO 21614895, prin prezenta: 
Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor  S.C. COMAT Filaret S.A. Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor va avea loc la sediul 
societăţii, situat în București, Str. Doina, nr. 17, 
Sector 5, în data de 15.04.2021 ora 12:00, cu urmă-
toarea: Ordine de Zi: 1. Discutarea, aprobarea sau 
modificarea situaţiilor financiare ale anului 2020 
pe baza raportului prezentat de administratorul 
societăţii  și a raportului prezentat de comisia de 
cenzori, aprobarea contului de profit și pierderi 
pentru anul 2020. 2. Aprobarea descărcării de 
gestiune a administratorului pentru perioada 
01.01.2020- 31.12.2020. 3. Aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru anul 2021. 4.Alegerea 
în calitatea de Administrator a domnului Chiru 
Constantin, născut la data de 03.07.1962, pentru 
perioada 16.04.2021- 15.04.2025. 5. Alegerea 
cenzorului supleant Popovici Liviu ca cenzor 
pentru o perioadă de un an ca urmare a renunţării 
la mandat a doamnei Gheorghiu Gabriela 
Eugenia. 6. Diverse. În cazul neîndeplinirii cvoru-
mului de validitate stabilit, Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor va fi reprogramată pentru 
data de 16.04.2021 ora 12:00, în același loc și cu 
aceeași ordine de zi. Începând cu data de 
01.04.2021 documentele înscrise pe ordinea de zi se 
pot consulta la sediul societăţii de luni până vineri 
între orele 10:00-14:00. Informaţii se pot obţine la 
nr. de telefon 0735.608.272. Acţionarii înscriși în 
Registrul Acţionarilor până la sfârșitul zilei de 
09.04.2021 vor putea participa la Adunarea Gene-
rală Ordinară prin simpla probă a identităţii aces-
tora făcută cu actul de identitate sau cu procura 
specială dată în conformitate cu legislaţia în 
vigoare și actul constitutiv al societăţii. Formula-
rele de procură specială se pot obţine de la sediul 
S.C. COMAT Filaret S.A. începând cu data de 
29.03.2021. Procurile speciale pentru reprezentare 
vor fi depuse la registratura societăţii până la data 
de 09.04.2021.

l Convocator: Directoratul Petrotel-Lukoil S.A., o 
societate pe acţiuni înfiinţată și funcţionând în 
conformitate cu legislaţia română, administrată în 
sistem dualist, cu sediul social în Ploiești, str. Mihai 
Bravu, nr.235, judeţul Prahova, România, înregis-
trată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Prahova sub nr. J29/111/1991, cod de 
identificare fiscală 1350659, având capital social 
subscris și vărsat în valoare de 554.067.695lei 
(denumită în cele ce urmează “Societatea”), în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 a 
societăţilor, republicată, cu completările și modifi-
cările ulterioare și cu dispoziţiile din Actul consti-
tutiv al Societăţii, convoacă prin prezenta: 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
Societăţii („AGOA”) la data de 30.03.2021, ora 
14:00, la sediul social al Societăţii, la sala de 
ședinţe din Pavilionul Central, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea unui mandat pentru dl. 

Rustem Gimaletdinov în calitate de membru al 
Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 
06.04.2021, valabil până la 31.05.2024. 2. Apro-
barea unui mandat pentru dl. Ivan Odnolko în 
calitate de membru al Consiliului de Suprave-
ghere, începând cu data de 20.05.2021, valabil 
până la 31.05.2024. 3. Aprobarea unui mandat 
pentru dl. Dmitrii Ilich în calitate de membru al 
Consiliului de Supraveghere, începand cu data de 
28.05.2021, valabil până la 31.05.2024. 4. Stabilirea 
remuneraţiei membrilor Consiliului de Suprave-
ghere pentru anul în curs, care să corespundă unei 
remuneraţii nete de 1.500 USD pe lună. 5. Apro-
barea împuternicirii acordată dnei. Adina Guţiu, 
ca în numele și pe seama Acţionarilor, să semneze 
Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționa-
rilor. 6. Aprobarea împuternicirii acordate dlui. 
Aleksei Kovalenko pentru a semna în numele 
Acţionarilor, și îndeplini orice act sau formalitate 
cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor,  dl. 
Aleksei Kovalenko putând delega toate sau o parte 
din puterile conferite mai sus oricărei/ oricăror 
persoane competente pentru a îndeplini acest 
mandat, în conformitate cu informaţiile și materi-
alul prezentat. La Adunarea Generală Ordinară 
pot participa și vota acţionarii Societăţii (“Acţio-
narii”) care sunt  înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor ţinut de către Depozitarul Central S.A., la 
Data de Referinţă din data de 22.03.2021. Partici-
parea Acţionarilor se poate face personal sau prin 
reprezentant, reprezentarea făcându-se în temeiul 
unei procuri speciale. Formularele de procură 
specială pot fi ridicate de la sediul Societăţii și vor 
fi depuse în original, după completare și semnare, 
cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor. Accesul Acţionarilor se face pe 
baza cărţii de identitate, a procurii speciale sau a 
mandatului, în cazul reprezentanţilor legali. Dacă 
la data de 30.03.2021, ora 14:00, Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor nu îndeplinește condi-
ţiile de întrunire, ea se va reconvoca în același loc și 
cu aceeași ordine de zi, în data de 31.03.2021, la 
ora 11,00. Materialele privitoare la punctele de pe 
ordinea de zi, se pun la dispoziţia Acţionarilor la 
sediul Societăţii  situat în Ploiești, str. Mihai Bravu, 
nr.235, judeţul Prahova, România, la Oficiul 
Juridic (între orele 9:00-15:00) de la data publicării 
convocării Adunării Generale Ordinare a Acţiona-
rilor, precum și pe site-ul www. petrotel.lukoil.com. 
La cerere, Acţionarilor li se vor elibera la sediul 
Societăţii, copii de pe aceste documente. Sumele 
percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși 
costurile administrative implicate de furnizarea 
acestora. Directoratul Petrotel-Lukoil S.A., Prin: 
dl. Aleksei Kovalenko în calitate de Președinte al 
Directoratului- Director General Executiv.

l Convocator: Directoratul Petrotel-Lukoil S.A., o 
societate pe acţiuni înfiinţată și funcţionând în 
conformitate cu legislaţia română, administrată în 
sistem dualist, cu sediul social în Ploiești, str. Mihai 
Bravu, nr.235, judeţul Prahova, România, înregis-
trată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Prahova sub nr. J29/111/1991, cod de 
identificare fiscală 1350659, având capital social 
subscris și vărsat în valoare de 554.067.695 lei 
(denumită în cele ce urmează “Societatea”), în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 a 
societăţilor, republicată, cu completările și modifi-
cările ulterioare și cu dispoziţiile din Actul consti-
tutiv al Societăţii, convoacă prin prezenta: 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 

Societăţii („AGEA”) la data de 30.03.2021, ora 
14:30, la sediul social al Societăţii, la sala de 
ședinţe din Pavilionul Central, cu următoarea 
ordine de zi: 1.  Aprobarea modificării Actului 
Constitutiv al Societății, după cum urmează: 
•Art.3 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
“Articolul 3: Sediul social. 3.1. Sediul social se află 
în Municipiul Ploiești, Str. Mihai Bravu nr.235, 
Judeţul Prahova, Cod 100410, România. 3.2. 
Sediul social poate fi schimbat în orice altă locali-
tate din România, pe baza hotărârii Adunării 
Generale a Acţionarilor, în condiţiile legii. 3.3. 
Societatea își rezervă dreptul ca pe parcursul 
dezvoltării activităţii sale și în raport cu nevoile 
sale să înfiinţeze filiale, sucursale, puncte de lucru 
și altele asemenea oriunde în ţară și/sau străină-
tate.” •Art.7 se modifică  şi va avea următorul 
conţinut: “Articolul 7: Capitalul social. 7.1 Capi-
talul social al Societăţii, subscris și vărsat integral, 
este în sumă de 554.067.695 RON, divizat în 
221.627.078 acţiuni nominative în valoare nomi-
nală de 2,5 RON. 7.2. Aportul acţionarilor, în 
numerar, la capitalul social nu este purtător de 
dobânzi. 7.3. Bunurile constituite ca aport în 
natură la capitalul social devin proprietatea Socie-
tăţii.” 2. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat 
al Societăţii, care va reflectă modificările prevăzute 
la punctul nr. 1  de mai sus. 3. Aprobarea continu-
ităţii înregistrării punctului de lucru situat în 
Municipiul Constanţa, Incinta Port Dana 15, etaj 
II, camera 204, jud. Constanţa, având în vedere că 
Societatea va desfășura activităţi conform obiec-
tului de activitate la punctul de lucru. 4. Aprobarea 
împuternicirii acordata dnei. Adina Guţiu, ca în 
numele și pe seama Acţionarilor, să semneze Hotă-
rârea Adunării Generale  Extraordinară a Acționa-
rilor. 5. Aprobarea împuternicirii acordată dlui. 
Aleksei Kovalenko pentru a semna în numele 
Acţionarilor, și îndeplini orice act sau formalitate 
cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii 
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor,  
dl. Aleksei Kovalenko putând delega toate sau o 
parte din puterile conferite mai sus oricărei/ 
oricăror persoane competente pentru a îndeplini 
acest mandat, în conformitate cu informaţiile și 
materialul prezentat. La Adunarea Generală 
Extraordinară pot participa și vota acţionarii 
Societăţii (“Actionarii”) care sunt  înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor ţinut de către Depozitarul 
Central S.A., la Data de Referinţă din data de 
22.03.2021. Participarea Acţionarilor se poate face 
personal sau prin reprezentant, reprezentarea 
făcându-se în temeiul unei procuri speciale. 
Formularele de procură specială pot fi ridicate de 
la sediul Societăţii și vor fi depuse în original, după 
completare și semnare, cu 48 de ore înainte de 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. 
Accesul Acţionarilor se face pe baza cărţii de iden-
titate, a procurii speciale sau a mandatului, în 
cazul reprezentanţilor legali. Dacă la data de 
30.03.2021, ora 14:30, Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acţionarilor nu îndeplinește condiţiile de 
întrunire, ea se va reconvoca în același loc și cu 
aceeași ordine de zi, în data de 31.03.2021, la ora 
11:30. Materialele privitoare la punctele de pe 
ordinea de zi, se pun la dispoziţia Acţionarilor la 
sediul Societăţii  situat în Ploiești, str. Mihai Bravu, 
nr. 235, judeţul Prahova, România, la Oficiul 
Juridic (între orele 9:00-15:00) de la data publicării 
convocării Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor, precum și pe site-ul www. petrotel.
lukoil.com. La cerere, Acţionarilor li se vor elibera 
la sediul Societăţii, copii de pe aceste documente. 
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Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot 
depăşi costurile administrative implicate de furni-
zarea acestora. Directoratul Petrotel-Lukoil S.A., 
Prin: dl. Aleksei Kovalenko în calitate de Preşe-
dinte al Directoratului- Director General Executiv.

VANZĂRI CASE
l Loc de casă, comuna Melineşti, jud.Dolj. 
Tel.0787.238.974, 0761.301.009.

LICITAȚII
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea proce-
durii simplificate a insolventei in dosarul nr. 
597/105/2021 Tribunal Prahova, conform incheierii 
din 19.02.2021 privind pe SC Lavorom Work SRL, 
cu termenele: depunere declarații creanță 
26.03.2021, întocmirea tabelului preliminar al 
creanțelor 06.04.2021, întocmirea tabelului defi-
nitiv 10.05.2021, prima Adunare a Creditorilor 
avand loc in data 20.04.2021, orele 12:00 la sediul 
administratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

l S Fise Electricaserv SA prin punctele de lucru 
Galați şi Brăila, organizează acțiuni de vânzare a 
unor mijloace fixe, după cum urmează: A.Punctul 
de lucru Galați, din: str.Nicolae Bălcescu, nr. 35A 
-în data de 10.03.2021; B.Punctul de lucru Brăila, 
din: str. Calea Călăraşilor, nr. 48 -în data de 
11.03.2021. Listele cu mjloacele fixe supuse proce-
sului de valorificare, precum şi documentația de 
licitație se pot ridica de la sediile punctelor de 
lucru. Pentru mijloacele fixe care nu vor fi adjude-
cate în prima procedură, se vor organiza după caz, 
încă două etape, la interval de 7 (şapte) zile, 
conform documentației de licitație. Persoane de 
contact:  PL Galați ,  ing.  Oana Iordache 
-0722.668.146; PL Brăila, ing. Marcu Valentin 
-0721.257.237.

l Anunt Publicitar: Sucursala CEC Bank Piatra 
Neamt cu sediul in Piatra Neamt str Ozana nr 2., 
organizeaza licitatie deschisa fara preselectie 
(oferta in plic sigilat) in data de 05.03.2021, ora 
10:00, pentru vanzarea urmatoarelor autoturisme 
proprietate CEC Bank S.A : 1. Autoturism Dacia 
Logan Berlina  NT-37-CBK motorina  an fabri-
catie 2007 Km bord 256.059 (Nefunctional ). Pretul 
de pornire al licitatiei este 4.200 lei (auto se vinde 
in scutire de TVA). Garantie participare licitatie 
420 lei; 2. Autoturism Dacia Logan Berlina 
NT-06-KVO motorina  an fabricatie 2007 Km bord 
250.650 (Nefunctional). Pretul de pornire al licita-
tiei este 3.300 lei (auto se vinde in scutire de TVA). 
Garantie participare licitatie 330 lei; Ofertele se 
depun la secretariatul Sucursalei Piatra Neamt 
termenul limita de depunere  a ofertelor este data 
de 04.03.2021, ora 12:00. Autoturismele se pot 
vizita la sediul Sucursalei CEC Bank Piatra Neamt 
din str Ozana nr 2 zilnic de luni pana vineri intre 
orele 09:00 - 16:00. Detalii la telefon nr. 
0735.901.510, persoana contact - Dl. Constantin 
Tirzila.

l Comuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI 2541681, 
telefon 0350425926, fax 0350425926 concesionează 
teren în suprafață de 1048 mp, situat în comuna 
Câineni, at Râu Vadului, Județul Vâlcea, aparţinând 
domeniului  privat,concesionarea se face conform 
OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local 
nr. 08 din data de 22.01.2021. Informaţiile privind 
documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de 

sarcini. Documentatia de atribuire se poate ridica de 
la sediul Primăriei comunei Câineni iar persoanele 
interesate pot achita la caseria unității contravaloarea 
documentației de atribuire de 100 de lei în contul 
concedentului: RO10TREZ 67621070250XXXXX lei, 
cont deschis la Trezoreria Gura Lotrului sau se  poate 
achita cu numerar la caseria Primăriei comunei 
Câineni. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 
16.02.2021 ora 12:00. Data limită de depunere a ofer-
telor: 22.03.2021 ora 12:00; Ședinţa publică de deschi-
dere a ofertelor se va desfăşura în 23.03.2021, ora 
12:00, în sala de şedințe a Consiliului local Câineni. 
Acţiunea în justiţie pentru soluționarea litigilor 
apărute se introduce la Secţia de contencios adminis-
trativ a Tribunalului Vâlcea în baza prevederilor Legii 
nr.554/2004 legea contenciosului administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare.

l Comuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI 2541681, 
telefon 0350425926, fax 0350425926 concesionează 
teren în suprafață de 2028 mp, situat în comuna 
Câineni, at Râu Vadului, Județul Vâlcea, aparţi-
nând domeniului  privat,concesionarea se face 
conform OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 07 din data de 22.01.2021. 
Informaţiile privind documentaţia de atribuire: se 
găsesc în caietul de sarcini. Documentatia de atri-
buire se poate ridica de la sediul Primăriei comunei 
Câineni iar  persoanele interesate pot achita la 
caseria unității contravaloarea documentației de 
atribuire de 100 de lei în contul concedentului: 
RO10TREZ67621070250XXXXX lei, cont deschis 
la Trezoreria Gura Lotrului sau se  poate achita cu 
numerar la caseria Primăriei comunei Câineni. 
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 
16.03.2021 ora 12:00. Data limită de depunere a 
ofertelor: 22.03.2021 ora 12:00; Ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor se va desfăşura în 
23.03.2021, ora 11:30, în sala de şedințe a Consi-
liului local Câineni. Acţiunea în justiţie pentru 
soluționarea litigilor apărute se introduce la Secţia 
de contencios administrativ a Tribunalului Vâlcea 
în baza prevederilor Legii nr.554/2004 legea 
contenciosului administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare.

l Comuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI 2541681, 
telefon 0350425926, fax 0350425926 concesionează  
teren în suprafață de 3141 mp, situat în comuna 
Câineni, at Râu Vadului, Județul Vâlcea, aparţi-
nând domeniului  privat,concesionarea se face 
conform OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 06 din data de 22.01.2021. 
Informaţiile privind documentaţia de atribuire: se 
găsesc în caietul de sarcini. Documentatia de atri-
buire se poate ridica de la sediul Primăriei comunei 
Câineni iar  persoanele interesate pot achita la 
caseria unității contravaloarea documentației de 
atribuire de 100 de lei în contul concedentului: 
RO10TREZ67621070250XXXXX lei, cont deschis 
la Trezoreria Gura Lotrului sau se  poate achita cu 
numerar la caseria Primăriei comunei Câineni. 
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 
16.03.2021 ora 12:00. Data limită de depunere a 
ofertelor: 22.03.2021 ora 12:00; Ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor se va desfăşura în 
23.03.2021, ora 11:00, în sala de şedințe a Consi-
liului local Câineni. Acţiunea în justiţie pentru 
soluționarea litigilor apărute se introduce la Secţia 
de contencios administrativ a Tribunalului Vâlcea 
în baza prevederilor Legii nr.554/2004 legea 
contenciosului administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare.

l Subscrisa, Transport Urban Sinaia S.R.L., cu 
sediul în Sinaia, Aleea Telegondolei, nr.5, Jud. 
Prahova, J29/1029/2007, CUI RO21610575, orga-
nizează licitație publică, cu strigare, în vederea 
vânzării următoarelor autovehicule: -autobuz 
urban marca Scania tip M321 GRV1U2/
GRIVBUS by Hess, cu număr înmatriculare 
PH-15-TUS, an fabricație 2011, 9.290cm3, moto-
rină, culoare alb, cu preț de pornire 55.140Euro. 
-autobuz urban marca Eurobus tip Diamond/U/12, 
număr înmatriculare PH-17-TUS, an fabricație 
2014, 7.698cm3, motorină, culoare alb, cu preț de 
pornire 39.300Euro. Condițiile de participare la 
licitație sunt prezentate în documentația de atri-
buire ce poate fi descărcată de pe site-ul organiza-
torului www.sinaiago.ro, secțiunea Transport 
Public-Oferte sau de la sediul organizatorului, 
Transport Urban Sinaia S.R.L. din Aleea Telegon-
dolei nr.5, Jud. Prahova, situație în care prețul 
documentației de atribuire este de 100 Lei. Ofertele 
vor fi depuse la secretariatul organizatorului, până 
cel târziu în data de 11.03.2021, orele 15:00. Lici-
tatia va avea loc la sediul Transport Urban Sinaia 
S.R.L., în data de 12 martie 2021, orele 11:00. 
Relații suplimentare se pot obține la telefon 
0722.855.532, în intervalul orar 09:00-16:00, de 
luni până vineri sau la sediul organizatorului.

l Continental 2000 S.P.R.L. -în calitate de lichi-
dator judiciar al societății Exploatarea Miniera 
Harghita SA -în faliment, vinde prin licitație 
publică în data de 03.03.2021, orele 10:00 -urmă-
toarele bunuri mobile aflate în proprietatea socie-
tății: 1.Bunuri mobile aflate în localitatea Delnița, 
jud.Harghita: compuse din: 1.1. Excavator UNEX 
E303 -nefuncțional, proiectat pentru lucrări de 
construcție şi minerit, vârsta cronologică 29 ani, 
-225.302Lei; 1.2. Diverse bunuri mobile compuse 
din: Moară model MTM 160-China -28.507Lei; 
Concasor cu fălci -14.254Lei; Ciur 12mp -5.058Lei; 
Ciur 6mp -4.368Lei; Compresor Ingersoll 
-4.138Lei; Granulator GR 10-5.517Lei; Transfor-
mator 630 KVA 6/0.4KV -1.379Lei; Strung SPA 
630X2000P -2.759Lei; Grup convertizor de sudură 
-230Lei; Celulă de plecare 10KV Tip CPLIJ 1328 
-1.609Lei; Celulă de intrare 10KV Tip CPLIJ 1328 
-1.609Lei; Post de transformare -1.609Lei; Trans-
formator de forță 630KVA 6/0.4 -1.379Lei; 
Remorcă Cisternă -874Lei; Aparat de sudură 
-46Lei; Maşină de găurit verticală -920Lei; Polizor 
dublu industrial PD 500 -368Lei; Polizor dublu 300 
-138Lei; Arzător lamborghini -276Lei; Dulap 
metalic 3 uşi 37 lei/buc -2 buc.; Dulap metalic 2 usi 
-27/lei/buc. -2 buc. Valoare totală bunuri pct.1.2 
-75.462Lei. Toate bunurile prezentate mai sus, cu 
excepția dulapurilor metalice sunt nefuncționale. 
2. Autobasculanta Volvo FM 8x4R -HR 18 EMH 
-funcțională, caroserie corodată, diesel, 12.777cmc, 
294kw, km-, an de fabricație 2008 -128.744Lei. 3.
Auto Hummer H2 HR 15 EMH, nefuncțional, 
benzină, 5. 267cmc, 237kw, caroserie corodată 
-16.316Lei. 4.Auto Dacia Solenza -HR 04 NNE, 
nefuncțională, caroserie corodată, benzină, 
1.390cmc, an de fabricație 2004, km-, 1.374Lei. 
5.Basculantă R19215 DFK -HR 31 NMT, nefunc-
țională, caroserie corodată, diesel, km-, 10.344cmc, 
an de fabricatie 1998 -8.704Lei. 6. Volkswagen 
Transporter -HR 24 NMT, nefuncțională, caroserie 
corodată, diesel, km-, 1.896cmc, an de fabricație 
1998 -2.748Lei. 7. Toyota Land Cruiser J 10 -HR 
11 EMH, nefuncțională, caroserie corodată, diesel, 
km-, 1.896cmc, an de fabricație 1998 -2.748Lei. La 
prețurile de pornire se adaugă TVA. Vânzările vor 
avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Sfântu 

Gheorghe, str.Crângului, nr.12, bl.9, sc.B, ap.4, 
parter. Pentru participarea la licitație este obliga-
torie achiziționarea caietului de sarcini. Garanția 
de participare la licitație este de 20% din prețul de 
pornire. Informații prin e-mail contact@conti-
nental 2000.ro sau la telefoanele 0267/311.644; 
0728.137.515- şi pe pagina de internet www.conti-
nental2000.ro.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail, persoana de contact: 
Comuna Doclin, prin Consiliul Local Doclin, cu 
sediul în comuna Doclin, nr. 1, județul Caraş-Se-
verin, telefon/fax 0255/527.001, e-mail: primaria_
doclin@yahoo.com, cod fiscal 3227769. 2. 
Informații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea şi identifi-
carea bunului care urmează să fie vândut: terenul 
pentru construcţii, în suprafaţă de 500mp, situat în 
comuna Doclin, sat Tirol, nr.FN, înscris în C.F.cu 
nr.34600 al U.A.T.Doclin, nr.top 34600, imobil 
aparţinând domeniului privat al Comunei Doclin, 
conform H.C.L.Doclin nr.1/29.01.2021, temeiului 
legal: 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 documentației de atribuire: la cerere, 
de la sediul instituției, Compartimentul Adminis-
trație Publică Locală. 3.2. Denumirea şi datele de 
contact ale serviciului/compartimentului din 
cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exem-
plar din documentația de atribuire: Se poate obține 
de la Compartimentul Administrație Publică 
Locală din cadrul Primăriei comunei Doclin, nr. 1, 
județul Caraş-Severin. 3.3. Costul şi condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 10.03.2021, 
ora 09:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 18.03.2021, 
ora 09:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Registratura Primăriei Doclin, nr. 1, judeţul 
Caraş-Severin. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: Se depun într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate -unul exterior şi 
unul interior. 5. Data şi locul la care se va desfa-
şura şedința publică de deschidere a ofertelor: 
18.03.2021, ora 11:00, Primăria Comunei Doclin, 
comuna Doclin, nr. 1, județul Caraş-Severin. 6. 
Denumirea, adresa, numarul de telefon şi/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în soluți-
onarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesi-
zarea instanței: Secția de Contencios Administrativ 
a Tribunalului Caraş-Severin, Reşița, Strada 
Horea, nr. 2-4, județul Caraş-Severin, telefon 
0255/213.304, fax 0255/211.554, e-mail: ecris.115@
just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
24.02.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail, persoană de contact: Consi-
liul Local Vărăşti, comuna Vărăşti, Strada Șoseaua 
Principală, nr. 73, județul Giurgiu, telefon 
0246/237.121, fax 0246/237.205, e-mail: primaria-
varasti@yahoo.com, cod fiscal 5026710. 2. Infor-
mații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea şi identifi-

carea bunului care urmează să fie închiriat: spațiu 
în suprafață utilă de 40,50mp, situat la parter în 
clădire P, în incinta Căminului Cultural din 
comuna Vărăşti, Șoseaua Principală, nr. 152, ce 
aparține domeniului public al Comunei Vărăşti, 
județul Giurgiu, conform H.C.L. nr.48/28.11.2019 
şi temeiului legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019, art.332-
333. 3. Informații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Compartimentul Achiziții Publice. 3.2. 
Denumirea şi 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 Compartimentul 
Achiziții Publice din cadrul Primăriei Comunei 
Vărăşti, Strada Șoseaua Principală, nr. 75, județul 
Giurgiu. 3.3. Costul şi condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: 20 lei/exemplar, se achită 
cash la Casieria Primăriei Comunei Vărăşti. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
10.03.2021, ora 14:00. 4. Informații privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
22.03.2021, ora 10:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei Vărăşti, 
Compartimentul Secretariat, strada Șoseaua Prin-
cipală, nr.75, județul Giurgiu. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se 
depun două exemplare, în câte două plicuri sigilate 
-unul exterior şi unul interior. 5. Data şi locul la 
care se va desfăşura şedința publică de deschidere 
a ofertelor: 22.03.2021, ora 13:00, Primăria 
Comunei Vărăşti, comuna Vărăşti, Strada Șoseaua 
Principală, nr. 75, județul Giurgiu. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului 
Giurgiu, Giurgiu, Strada Episcopiei, nr. 13, județul 
Giurgiu, telefon 0246/217.492, fax 0374/093.347, 
e-mail: registratura-tr@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 23.02.2021.

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: Primăria Comunei 
Vlădeşti, comuna Vlădeşti, Strada Libertății, nr. 131, 
județul Galați, telefon/fax 0236/343.299, e-mail: 
vladesti@gl.e-adm.ro, cod fiscal 3126578. 2. Infor-
mații generale privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: -7 loturi de teren, după cum urmează: 
-teren extravilan, în suprafață de 0,3218Ha, T70, 
P1086, având număr cadastral 105140, înscris în 
cartea funciară nr.105140, sat Vlădeşti, comuna 
Vlădeşti; -teren extravilan, în suprafață de 0,8402Ha, 
T70, P1086, având număr cadastral 105269, înscris 
în cartea funciară nr.105269, sat Vlădeşti, comuna 
Vlădeşti; -teren extravilan, în suprafață de 0,2458Ha, 
T64, P1038, 1043/5, având număr cadastral 105135, 
înscris în cartea funciară nr.105135, sat Vlădeşti, 
comuna Vlădeşti; -teren intravilan arabil, suprafață 
1.712mp, situat în T22, P381, având nr.cadastral 
102814, înscris în cartea funciară nr.102814, sat 
Brăneşti, comuna Vlădeşti; -teren intravilan arabil, în 
suprafață de 4.310mp, situat în T15, P279/1, având 
nr.cadastral 102826, înscris în cartea funciară 
nr.102826, sat Brăneşti, comuna Vlădeşti; -teren 
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extravilan arabil, în suprafață de 5.896mp, situat în 
T43, P774, având număr cadastral 102861, înscris în 
CF102861, sat Vlădești, comuna Vlădești; -teren 
intravilan, curți/construcții, în suprafață de 1.275mp, 
situat în T64, P1050, având nr.cadastral 105136, 
înscris în cartea funciară nr.105136, sat Vlădești, 
comuna Vlădești; aparținând domeniului privat al 
comunei, conform H.C.L. nr.3 din 28.01.2021 și 
H.C.L. nr. 22 din 31.08.2020 și conform O.U.G. 
nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ cu 
modificările și completările ulterioare. 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: docu-
mentația de atribuire se poate elibera pe suport de 
hârtie sau prin mijloace electronice, în baza unei 
solicitări scrise, de la sediul Primăriei Comunei 
Vlădești. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Biroul Financiar Contabil și Investiții al 
Primăriei Comunei Vlădești, comuna Vlădești, 
Strada Libertății, nr. 131, județul Galați. 3.3. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: gratuit. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 10.03.2021, ora 16:00. 4. Infor-
maţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 18.03.2021, ora 16:00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: ofertele vor fi depuse la 
Biroul Financiar Contabilitate și Investiții al Primă-
riei Comunei Vlădești, comuna Vlădești, Strada 
Libertății, nr. 131, județul Galați. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: ofer-
tele se depun în două plicuri sigilate, la sediul Primă-
riei. 5. Data și locul la care se va desfășura sedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 19.03.2021, ora 
10:00, la sediul Primăriei Comunei Vlădești, comuna 
Vlădești, Strada Libertății, nr. 131, județul Galați. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Judecătoria Târgu Bujor, oraș Târgu Bujor, 
Str. Eremia Grigorescu, nr. 77, județul Galați, telefon/
fax 0236/340.749, e-mail: roxana.mahu@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 23.02.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail, persoana de contact: Primăria Comunei 
Meseșenii de Jos, comuna Meseșenii de Jos, nr. 41, 
județul Sălaj, telefon 0260/663.365, fax 0260/663.355 
e-mail: primaria@meseseniidejos.ro, cod fiscal 
4495107. 2.Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie vândut: 4 
parcele de teren, proprietate privată a Comunei 
Meseșenii de Jos, identificate astfel: -Parcelă teren 
intravilan în suprafață totală de 900mp, înscris în CF 
nr.53383, nr.cadastral 53383, situat în localitatea 
Meseșenii de Sus, zona periferică; -Parcelă teren 
intravilan în suprafață totală de 900mp, înscris în CF 
nr.53384, nr.cadastral 53384, situat în localitatea 
Meseșenii de Sus, zona periferică; -Parcelă teren 
intravilan în suprafață totală de 900mp, înscris în CF 
nr.53385, nr.cadastral 53385, situat în localitatea 
Meseșenii de Sus, zona periferică; -Parcelă teren 
intravilan în suprafață totală de 900mp, înscris în CF 
nr.53386, nr.cadastral 53386, situat în localitatea 
Meseșenii de Sus, zona periferică; conform H.C.L. 

nr.5/28.01.2021 și  temeiul  legal :  O.U.G. 
nr.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 docu-
mentației de atribuire: documentația de atribuire se 
poate obține la cerere de la sediul instituției. 3.2. 
Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care 
pot obține un exemplar din documentația de atri-
buire: Casieria din cadrul Primăriei Comunei Mese-
șenii de Jos, comuna Meseșenii de Jos, nr. 41, județul 
Sălaj. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul admi-
nistrativ: 20Lei, se poate achita cu numerar la Casi-
eria Primăriei Comunei Meseșenii de Jos. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
11.03.2021, ora 10:00. 4. Informații privind ofertele: 
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 19.03.2021, 
ora 10:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Meseșenii de Jos, comuna Mese-
șenii de Jos, nr. 41, județul Sălaj. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar 
original. 5. Data și locul la care se va desfașura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 19.03.2021, 
ora 11:00, la sediul Primăriei Comunei Meseșenii de 
Jos, comuna Meseșenii de Jos, nr.41, județul Sălaj. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Sălaj, Zalău, Str.Tudor Vladimi-
rescu, nr. 10, județul Sălaj, telefon 0260/611.085, fax 
0260/611.551, tr-salaj-reg@just.ro. 7. Data transmi-
terii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 24.02.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: Unitatea Adminis-
tativ Teritorială Comuna Crăciunelu de Jos, cu sediul 
administrativ în comuna Crăciunelu de Jos, str. 6 
Martie, nr.131, județul Alba, telefon/fax 0258/883.501, 
e-mail: prim_craciuneludejos@yahoo.com, website: 
www.craciuneludejos.ro, cod fiscal 4561944. 2.Infor-
mații generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: Imobil din domeniul 
public al U.A.T.Crăciunelu de Jos, cu destinația de 
cabinet medical -medicină dentară, în suprafață de 
19,24mp și spații comune (hol, sală de așteptare și 
WC) în suprafață de 6,50mp, reprezentând cotă indi-
viză din suprafața totală de 30,52mp, situat în incinta 
Dispensarului uman Crăciunelu de Jos, din comuna 
Crăciunelu de Jos, sat Crăciunelu de Jos, str. 6 
Martie, nr. 131, județul Alba. Închirierea se face 
conform art.332-348 din O.U.G.57/03.07.2019 și 
conform Hotărârii Consiliului Local nr.10/20.02.2020. 
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 atri-
buire: la cerere, de la sediul instituției, Comparti-
mentul Financiar Contabil. 3.2. Denumirea și datele 
de contact ale serviciului/compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate obține un exem-
plar din documentația de atribuire: Se pot obține de la 
Compartimentul Financiar Contabil, din cadrul 
Primăriei Crăciunelu de Jos, str. 6 Martie, nr.131, 
județul Alba. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 

prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul admi-
nistrativ: 50Lei, ce se achită numerar la casieria 
Primăriei Comunei Crăciunelu de Jos. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 18.03.2021, ora 
12:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor: 26.03.2021, ora 09:00, la 
sediul Primăriei Comunei Crăciunelu de Jos, str. 6 
Martie, nr. 131, județul Alba. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Crăciunelu de Jos, 
str. 6 Martie, nr. 131, județul Alba. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
într-un singur exemplar original, într-un plic sigilat. 5. 
Data și locul la care se va desfășura ședința publică 
de deschidere a ofertelor: 29.03.2021, ora 12:00, 
Primăria Crăciunelu de Jos, str. 6 Martie, nr.131, 
județul Alba. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Alba, Alba Iulia, Piața 
Iuliu Maniu, nr.24, județul Alba, telefon 0258/813.510, 
fax 0258/811.184, email: tribunalul.alba@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunțului de licitație către institu-
țiile abilitate, în vederea publicării: 24.02.2021.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei 
de contact: Comuna Aiton, cod de identificare fiscală 
4378743, cu sediul în localitatea Aiton, Str.Morii, 
nr.419A, județul Cluj, telefon: 0264/310.400, fax: 
0264/310.400, e-mail: comunaaiton2013@gmail.com 
și aiton@cj.e-adm.ro. 2. Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie concesionat: 
Imobilul reprezentând un număr de 43 de parcele cu 
destinație de locuință situat în intravilanul localității 
Aiton, comuna Aiton, județul Cluj, în suprafață 
totală de 40.308mp, conform caietului de sarcini, 
aparținând demeniului privat al Comunei Aiton 
înscrisă în CF nr.52911 Aiton, identificat cu nr.
cad.52911, conform OUG 57/2019 și HCL 
nr.7/29.01.2021. 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 docu-
mentaţiei de atribuire: Prin solicitate scrisă de la 
sediul Primăriei Comunei Aiton, din localitatea 
Aiton, Str.Morii, 419A, județul Cluj. 3.2. Denumirea 
și adresa serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: Primăria Comunei 
Aiton, localitatea Aiton, județul Cluj, Str. Morii, 
419A, Compartiment Achiziții. 3.3.Costul și condi-
ţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guver-
nului nr.54/2006: În vederea participării la licitaţie, 
ofertanţii vor achiziţiona documentaţia de partici-
pare la licitaţie achitând contravaloarea acesteia, în 
sumă de 250Lei la casieria Primăriei Comunei Aiton, 
sau cu plata prin transfer bancar, poștă. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 10 martie 2021, 
ora 13:30. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor 19 martie 2021, ora 
13:30. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la 
sediul Primăriei Comunei Aiton, județul Cluj, locali-
tatea Aiton, Str.Morii, 419A. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta se 
va depune într-un singur exemplar pentru fiecare 
parcelă, în plic separat introdus în plicul A4 care 
conține documentele de atribuire. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședinţa publică de deschidere a 

ofertelor: Deschiderea licitației publice: în data de 25 
martie 2021, ora 10:00, în sala mare de spectacol a 
Căminului Cultural din localitatea Aiton, comuna 
Aiton, județul Cluj, Str.Principală, nr. 159. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Doro-
banților, nr. 2-4, cod poștal 400117, telefon: 
0264/596.111; fax: 0264/595.844, e-mail: tr-cluj-reg@
just.ro; Termen pentru sesizarea instanței: conform 
prevederilor Legii contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificările și completările ulteri-
oare. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 23 
februarie 2021.

l Compania Energopetrol SA, societate in reorgani-
zare, prin administrator judiciar Andrei Ioan IPURL, 
vinde prin licitatie publica, apartamentul nr. 23, 
compus din camera, bucatarie, baie, hol, in suprafata 
de 44 mp si cota indiviza din teren 20/422, numar 
cadastral 1281/2/23, situat in Moreni, Str. Industriilor, 
nr. 4A, Judetul Dambovita, la pretul de 8.000 euro, 
fara TVA si apartamentul nr. 22, compus din camera, 
bucatarie, baie, hol, in suprafata de 43 mp si cota 
indiviza din teren 20/422, numar cadastral 1281/2/22, 
situat in Moreni, Str. Industriilor, nr. 4A, Judetul 
Dambovita, la pretul de 8.000 euro, fara TVA. Lici-
tatia se va organiza la sediul administratorului judi-
ciar in data de 03.03.2021 ora 12:00, iar in cazul in 
care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este 
reprogramata pentru data de 05.03.2021, 08.03.2021, 
10.03.2021, 12.03.2021, 15.03.2021, 17.03.2021, 
19.03.2021, 22.03.2021, 24.03.2021, 26.03.2021, 
29.03.2021, 31.03.2021, 02.04.2021, 05.04.2021, 
07.04.2021, 09.04.2021, 12.04.2021, 14.04.2021, 
16.04.2021, la aceeasi ora si aceeasi adresa. Cererile 
de inscriere la licitatie se depun in original la sediul 
administratorului judiciar insotite de toate documen-
tele prevazute in regulamentul de vanzare. Inscrierea 
la licitatie se poate efectua cu 48 de ore inaintea datei 
tinerii licitatiei, mai multe relatii, precum si achizitio-
narea regulamentului de vanzare se pot obtine de la 
administratorului judiciar, la numerele de telefon 
0723357858/ 0244597808, email: office@andreiioan.ro 
sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

l Compania Energopetrol SA, societate in reorgani-
zare, prin administrator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, vinde prin licitatie publica, teren in supra-
fata de aproximativ 300 (suprafata exacta urmand a 
fi stabilita, dupa dezmembrarea terenului), impreuna 
cu constructia C13 magazie, in suprafata de 76 mp, 
situate in Moinesti, Str. Mihai Eminescu, nr. 165, 
Judet Bacau, la pretul de 3.600 euro, fara TVA. Lici-
tatia se va organiza la sediul administratorului judi-
ciar in data de 03.03.2021 ora 12:30, iar in cazul in 
care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este 
reprogramata pentru data de 05.03.2021, 08.03.2021, 
10.03.2021, 12.03.2021, 15.03.2021, 17.03.2021, 
19.03.2021, 22.03.2021, 24.03.2021, 26.03.2021, 
29.03.2021, 31.03.2021, 02.04.2021, 05.04.2021, 
07.04.2021, 09.04.2021, 12.04.2021, 14.04.2021, 
16.04.2021, la aceeasi ora si aceeasi adresa. Cererile 
de inscriere la licitatie se depun in original la sediul 
administratorului judiciar insotite de toate documen-
tele prevazute in regulamentul de vanzare. Inscrierea 
la licitatie se poate efectua cu 48 de ore inaintea datei 
tinerii licitatiei, mai multe relatii, precum si achiziti-
onarea regulamentului de vanzare se pot obtine de la 
administratorului judiciar, la numerele de telefon 

0723357858/0244597808, email: office@andreiioan.ro 
sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

l Compania Energopetrol SA, societate in reorgani-
zare, prin administrator judiciar Andrei Ioan IPURL, 
vinde prin licitatie publica, teren in suprafata de 
aproximativ 1.000 mp (suprafata exacta urmand a fi 
stabilita, dupa dezembrarea terenului), impreuna cu 
constructiile amplasate pe acesta, respectiv C28 in 
suprafata de 70 mp, C30 in suprafata de 160 mp, C31 
in suprafata de 24 mp si C32 in suprafata de 24 mp, 
situate in Moinesti, Str. Mihai Eminescu, nr. 165, Judet 
Bacau, la pretul de 12.000 euro, fara TVA. Licitatia se 
va organiza la sediul administratorului judiciar in 
data de 03.03.2021 ora 13:00, iar in cazul in care bunu-
rile nu vor fi valorificate, aceasta este reprogramata 
pentru data de 05.03.2021, 08.03.2021, 10.03.2021, 
12.03.2021, 15.03.2021, 17.03.2021, 19.03.2021, 
22.03.2021, 24.03.2021, 26.03.2021, 29.03.2021, 
31.03.2021, 02.04.2021, 05.04.2021, 07.04.2021, 
09.04.2021, 12.04.2021, 14.04.2021, 16.04.2021, la 
aceeasi ora si aceeasi adresa. Cererile de inscriere la 
licitatie se depun in original la sediul administrato-
rului judiciar insotite de toate documentele prevazute 
in regulamentul de vanzare. Inscrierea la licitatie se 
poate efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii licita-
tiei, mai multe relatii, precum si achizitionarea regula-
mentului de vanzare se pot obtine de la 
administratorului judiciar, la numerele de telefon 
0723357858/0244597808, email: office@andreiioan.ro 
sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

l Compania Energopetrol SA, societate in reorgani-
zare, prin administrator judiciar Andrei Ioan IPURL, 
vinde prin licitatie publica, apartamentul nr. 34, compus 
din camera, bucatarie, baie, hol, in suprafata de 43 mp 
si cota indiviza din teren 20/422, numar cadastral 
1281/3/34, situat in Moreni, Str. Industriilor, nr. 4A, 
Judetul Dambovita, la pretul de 8.000 euro, fara TVA. 
Licitatia se va organiza la sediul administratorului 
judiciar in data de 03.03.2021 ora 13:30, iar in cazul in 
care bunul nu va fi valorificat, aceasta este reprogra-
mata pentru data de 05.03.2021, 08.03.2021, 10.03.2021, 
12.03.2021, 15.03.2021, 17.03.2021, 19.03.2021, 
22.03.2021, 24.03.2021, 26.03.2021, 29.03.2021, 
31.03.2021, 02.04.2021, 05.04.2021, 07.04.2021, 
09.04.2021, 12.04.2021, 14.04.2021, 16.04.2021, la 
aceeasi ora si aceeasi adresa. Cererile de inscriere la 
licitatie se depun in original la sediul administratorului 
judiciar insotite de toate documentele prevazute in 
regulamentul de vanzare. 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 administratorului judiciar, 
la numerele de telefon 0723357858/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-u

PIERDERI
l Pierdut Act de concesiune nr.1734/7.11.2002 pe 
numele Radu Elena. Îl declar nul.

l Subsemnata Dumitru Viorica, domiciliată în 
orașul Constanța, jud. Constanța, str. Ioan Borcea, 
nr. 44A, am pierdut Certificat membru OAMG-
MAMR. Îl declar nul.

l Pierdut certificat de înregistrare seria B nr. 
2948093/20.08.2014, aparţinând SC Sebron Media 
SRL, Ciochina, CUI: 33508006, J21/317/2014. Se 
declară nul.
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