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OFERTE SERVICIU
l Primăria Comuna Ceptura,
Județul Prahova, cu sediul în
Comuna Ceptura, sat Ceptura de
Jos, nr. 266, anunţă amânarea
concursului conform HG nr.
286/2011 pentru ocuparea postului
contractual vacant de referent, grad
profesional II - un post în cadrul
compartimentului Agricol/Cadastru
organizat iniţial: -Proba scrisă în
data de 27.05.2020, ora 10:00; Proba interviu în data de
29.05.2020, ora 10:00; astfel: -Proba
scrisă în data de 17.06.2020, ora
10:00; - Proba interviu în data de
19.06.2020, ora 10:00. Prin acest
anunţ venim în completarea celui
publicat în Monitorul Oficial, Partea
a III-a număr 323/30.04.2020,
pagina 3, cod 248.770. Restul anunţului rămâne neschimbat.
l Agenţia Română de Salvare a
Vieţii Omeneşti pe Mare, cu sediul
în localitatea Constanța, Incinta
Port, dana 78, jud.Constanța,
anunţă amânarea concursului
conform HG nr. 286/2011 pentru
ocuparea a două posturi contractuale vacante de Inginer specialist
II organizat iniţial: - Proba scrisă în
data de 09.06.2020, ora 09:00; Proba practică în data de
15.06.2020, ora 09:00; - Proba
interviu în data de 18.06.2020, ora
09:00; astfel: - Proba scrisă în data
de 29.06.2020, ora 09:00; - Proba
practică în data de 03.07.2020, ora
09:00; - Proba interviu în data de
09.07.2020, ora 09:00. Prin acest
anunţ venim în completarea celui
publicat în Monitorul Oficial,
Partea a III-a număr
346/14.05.2020, pagina 3, cod
249.201. Restul anunţului rămâne
neschimbat.
l Agenţia Română de Salvare a
Vieţii Omeneşti pe Mare, cu sediul
în localitatea Constanța, Incinta
Port, dana 78, jud.Constanța,
anunţă amânarea concursului
conform HG nr. 286/2011 pentru
ocuparea a două posturi contractuale vacante de Marinar maritim
organizat iniţial: - Proba scrisă în
data de 10.06.2020, ora 09:00; Proba practică în data de
16.06.2020, ora 09:00; - Proba
interviu în data de 19.06.2020, ora
09:00; astfel: - Proba scrisă în data
de 30.06.2020, ora 09.00; - Proba
practică în data de 06.07.2020, ora
09:00; - Proba interviu în data de
10.07.2020, ora 09:00. Prin acest
anunţ venim în completarea celui
publicat în Monitorul Oficial,
Partea a III-a număr
346/14.05.2020, pagina 4, cod
249.202. Restul anunţului rămâne
neschimbat.

l Agenţia Română de Salvare a
Vieţii Omeneşti pe Mare, cu sediul
în localitatea Constanța, Incinta
Port, dana 78, jud.Constanța,
anunţă amânarea concursului
conform HG nr. 286/2011 pentru
ocuparea a două posturi contractuale vacante de Scafandru organizat iniţial: - Proba scrisă în data
de 11.06.2020, ora 09:00; - Proba
practică în data de 17.06.2020, ora
09:00; - Proba interviu în data de
23.06.2020, ora 09:00; astfel: Proba scrisă în data de 01.07.2020,
ora 09:00; - Proba practică în data
de 07.07.2020, ora 09:00; -Proba

interviu în data de 13.07.2020, ora
09:00. Prin acest anunţ venim în
completarea celui publicat în
Monitorul Oficial, Partea a III-a
număr 346/14.05.2020, pagina 4,
cod 249.203. Restul anunţului
rămâne neschimbat.
l Unitatea Administrativ Teritorială Săcălaz, județul Timiș, cu
sediul în sat Săcălaz, comuna
Săcălaz, jud.Timiș, organizează
concurs de recrutare, conform HG
nr. 286/23.03.2011, cu modificările
și completările ulterioare, pentru
ocuparea funcţiilor contractuale

de execuție vacante, pe perioadă
nedeterminată, astfel: În cadrul
Serviciului Public de Gospodărire
Comunală: Muncitori calificați:
-Instalator - 1 post; - Lăcătuș
mecanic - 2 posturi; - Mecanic
utilaj - 2 posturi; - Mecanic agricol
- 2 posturi; - Tâmplar - 1 post.
Muncitori necalificați - 7 posturi.
Concursul se va desfăşura astfel:
Pentru muncitorii calificați: proba scrisă în data de:
18.06.2020, ora: 10:00; - proba
interviu în data de: 22.06.2020,
ora: 10:00. Pentru muncitorii
necalificați: - proba practică:

18.06.2020, ora: 10:00; -proba
interviu în data de: 22.06.2020,
ora: 10:00. Pentru participarea la
concurs pentru proba scrisă și la
proba practică, după caz, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: Pentru
funcția de Instalator: - nivel de
studii -minim generale; - curs/
certificat de calificare în meseria
de instalator; - act doveditor de
absolvire a studiilor şi a calificării;
- vechime: minim 3 ani în meseria
de instalator. Pentru funcția de
lăcătuș mecanic: - nivel de studii
-minim generale; - curs/certificat
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de calificare în meseria de lăcătuș
mecanic; -act doveditor de absolvire a studiilor şi a calificării; vechime: minim 3 ani în meseria
de lăcătuș mecanic. Pentru
funcția de mecanic utilaj: - nivel
de studii - minim generale; - curs/
certificat de calificare în meseria
de mecanic utilaj; - act doveditor
de absolvire a studiilor şi a calificării; - permis auto (minim categoria B); - fără vechime. Pentru
funcția de mecanic agricol: - nivel
de studii - minim generale;
-vechime: minim 1 an în calitate
de mecanic agricol. Pentru funcția
de tâmplar: -nivel de studii
-minim generale; - curs/certificat
de calificare în meseria de
tâmplar; - act doveditor de absolvire a studiilor şi a calificării; vechime: minim 5 ani în meseria
de tâmplar. Pentru funcția de
muncitor necalificat: - nivel de
studii -minim generale; - nu necesită vechime în muncă. Candidații
vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea
anunțului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul
Unității Administrativ Teritoriale
comuna Săcălaz, ultima zi de
înscriere -10.06.2020. Bibliografia
pentru concurs se află pe site-ul
instituției. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Unitatea
Administrativ Teritorială Săcălaz,
judeţul Timiş *Compartimentul
Resurse Umane, telefon
0256.367.101.
l Primăria Orașului Panciu, cu
sediul în oraș Panciu, str.Titu
Maiorescu, nr. 15, judeţul Vrancea,
anunţă amânarea concursului
conform HG nr. 286/2011 pentru
ocuparea postului contractual
vacant de arhivar, organizat iniţial:
- Proba scrisă în data de 29 mai
2020, ora 10:00; - Proba interviu în
data de 3 iunie 2020, ora 12:00;
astfel: La o dată care se va comunica ulterior. Prin acest anunţ
venim în completarea celui
publicat în Monitorul Oficial,
Partea a III-a număr 334/7.V
.2020, pagina 5 cod 248.950.

CITAȚII
l Se citează pârâta Crețan Diana
Maria din com. Bălești, sat Stolojani, în data de 04.06.2020, orele
9:30, la Judecătoria Tg-Jiu, în
dosar nr. 7592/318/2019.
l Numitul Tenea Ioan, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Albești, jud.
Mureș, este citat la Judecătoria
Sighișoara, în data de 10.06.2020,
ora 11:50, în Dosarul
2067/308/2019 - uzucapiune,
Complet C3.

DIVERSE
l Cumpăr pene de gâscă, 80Lei/
kg. 0755.843.691.
l Anunț privind lucrarea
“Construcție Stație Distribuție
Carburanți și Spălătorie Auto“ pe
strada Caracalului, nr. 12-14,
Corabia, jud.Olt, privind obținere
PUZ la adresa mai sus menționată.
Beneficiar: SC Dolgas SRL.
l SC Bloc 15 Ared Srl, titular al
PUZ - Ansamblu de cladiri rezidentiale comerciale si prestari servicii ,
amplasat in: Arad, Calea Aurel
Vlaicu , nr. 14 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de
obtinere a avizului de mediu. Informatiile privind continutul documentatiei tehnice a proiectului
propus pot fi consultate la sediul
APM Arad, str. Splaiul Muresului
F.N, in zilnic (orele 8:00 - 16:00 ).
Observatiile publicului se primesc
la sediul APM Arad, str. Splaiul
Muresului F.N, in termen de 15 zile
de la publicarea anuntului.
l Comuna Conop Jud Arad,
având sediul în Str Principală , nr.
4, localitatea Conop, titular al
planului: Amenajament Pastoral
Pentru Comuna Conop Judeţul
Arad, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru
planul menţionat şi declanşarea
etapei de încadrare. Prima versiune
a planului poate fi consultată la
sediul APM ARAD, strada Splaiul
Muresului, FN, localitatea Arad,
judeţul Arad, de luni până joi între
orele 09:00 - 16:00, vineri între
orele 09:00 - 13:00. Observaţii/
comentarii şi sugestii se primesc în
scris la sediul APM ARAD, în
termen de 15 zile de la data publicării anunţului.
l SC RC Properties SRL, cu sediul
în str. Grigore Alexandrescu, nr.
89-97, sector 1, București, înregistrată la ONRC -ORCTB, cu CUI
nr. 12663031, informează pe cei
interesați că s-a depus solicitarea
pentru emiterea autorizației de
mediu pentru activitatea principală 6820 -Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii
sau închiriate desfășurată în str.
Grigore Alexandrescu, nr. 89-97,
sector 1, București. Informații se
pot solicita la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului București, din sectorul 6, Aleea Lacul
Morii, nr. 1 (Barajul Lacul Morii -în
spatele benzinăriei Lukoil),
între orele 9:00-12:00, de luni până
vineri. Propuneri sau contestații se
pot depune la sediul APM București în termen de 10 zile de la data
publicării prezentului anunț.

l Marian Nica, cu domiciliul în
Mun.Bucureşti, Comuna Cernica,
Sat Bălăceanca, titular ai planului/
programului „Construire hale cu
funcţiunea de depozitare și
producţie”, din jud.Ilfov, Comuna
Cernica, identificat prin nr. cad.:
54887, anunță publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către Agenția pentru
Protecția Mediului Ilfov proiectul,
în cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului: nu se
supune evaluării impactului
asupra mediului, pentru proiectul:
„Construire hale cu funcţiunea de
depozitare și producţie”, -propus a
fi amplasat în Sat Bălăceanca,
Comuna Cernica, județul Ilfov, nr.
cad.: 54887, județul Ilfov. Proiectul
deciziei de încadrare și motivele
care o fundamentează pot fi
consultate la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Ilfov, Aleea
Lacul Morii, nr. 1, sector 6, în zilele
de luni-vineri, între orele 9:0013:00, precum și la următoarea
adresă de internet http//:apmif.
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.
l Smultea Ion, titular al planului
„Plan Urbanistic Zonal Construire hală depozitare,
showroom, sediu administrativ și
zonă rezidențială”, comuna/localitatea Moșnița Nouă, CF nr.
420132, 420131, 420130, 420129,
410102, jud. Timiș, aduce la cunoștința publicului că decizia etapei de
încadrare, din procedura de reglementare conform HG 1076/2004,
este cea de adoptare a planului
fără aviz de mediu. Propunerile de
reconsiderare ale deciziei se vor
transmite în scris, în termen de 10
zile calendaristice, la sediul APM
Timiș, B-dul.Liviu Rebreanu,
n r. 1 8 - 1 8 A , T i m i ș o a r a ,
tel.0724.213.114.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al
Asociaţiei Compania de Librării
Bucureşti PAS, cu sediul în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 10, bloc 7B,
sector 4, cod fiscal 9356622,
convoacă Adunarea Generală a
Membrilor Asociaţiei în data de
09.06.2020 orele 8:00, la sediul din
Bd. Unirii nr. 10, bloc 7B, sector 4,
cu următoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea prelungirii duratei de
activitate a Asociatiei Compania
de Librării Bucureşti PAS pentru o
perioada de 5 ani. Data celei de a
doua convocări pentru cazul în
care la prima convocare nu se înde-

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
plinesc condițiile legale de constituire a şedinţei va fi 24.06.2020,
orele 8:00, la sediul din Bd. Unirii
nr. 10, bloc 7B, sector 4. Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Seba Marieta Veronica.

LICITAȚII
l Primaria Municipiului Oradea
organizeaza licitatie publica
deschisa 1) Informatii privind
autoritatea: Primaria Municipiului
Oradea, cu sediul in mun.Oradea 410100, P-ta. Unirii nr. 1, jud.
Bihor, Cod fiscal: RO 35372589, tel:
0259/408812; 0259/437.000, int.
223; fax:0259/436.276; E-mail:
primarie@oradea.ro 2) Informatii
privind obiectul licitatiei si pretul
de pornire: Inchiriere teren pentru
amplasare 13 terase in suprafata
totala de 935 mp situat in Piata
Unirii, pe domeniul public al
Municipiului Oradea. 3) Data
limita de depunere a ofertelor: 29
mai 2020, ora 10:00, la sediul autoritatii. 4) Data desfasurarii sedintei
publice de deschidere a ofertelor:
29 mai 2020, ora 13:00. 5) Informatii si Documentatia de atribuire
gasiti accesand site-ul www.oradea.
ro, sectiunea - licitatii.
l S.C Andibo SRL prin lichidator
judiciar CII Cismaru Elena vinde
prin licitatie publica sau negociere imobilul in suprafata
construita de 182.64 mp situat in
Comuna Isvoarele, jud. Giurgiu, la
pretul de 40.500 euro fara TVA,
pret redus cu 10%. Licitatiile vor
avea loc in zilele 26, 28 si 29 mai
2020, orele 14:00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str.
Plaiesilor nr. 47 jud. Prahova.
Regulamentul de vanzare si caietul
de sarcini se pot obtine de la sediul
lichidatorului judiciar. Relatii
suplimentare la tel. 0728.878298.
l S.C Andibo SRL prin lichidator
judiciar CII Cismaru Elena vinde
prin licitatie publica sau negociere
directa stoc de produse din categoria bunurilor destinate productiei de tamplarie pvc la pretul
de 38.392 lei plus TVA, pret redus
cu 10%. Licitatiile vor avea loc in
zilele 26, 28 si 29 mai 2020, orele
12:00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47
jud. Prahova. Regulamentul de
vanzare si caietul de sarcini se pot
obtine de la sediul lichidatorului
judiciar. Relatii suplimentare la tel.
0728.878298.
l Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel
Craiova. Biroul Executorului Judecătoresc Graf Antonio Lenhard,
Baia de Aramă, str. Republicii, nr.
27, bl. Gl, sc. l, ap. 12, jud.Mehe-
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@Licitații
@Diverse
dinți, sediu procesual ales în Dr.Tr.
Severin, str.Crișana, nr. l, Bl. 6, sc. 5
ap. 3, jud.Mehedinți,
CIF:RO32943176, tel.
0352.401.061, fax: 0352.401.062;
e-mail: office@bej-grafantonio.ro,
Cont de consemnare
R073UGBI0000552007329RON,
deschis la Garanti Bank. Program
cu publicul: L-V: 08:30-12:00. Data
22.05.2020. Nr. Dosar 491/E/2015.
Extras Publicație de Vanzare
Imobil. Noi, Graf Antonio
Lenhard, executor judecătoresc în
Circumscripția Curții de Apel
Craiova, cu sediul în Baia de
Aramă, str. Republicii, nr. 27, bl.
Gl, sc. l, ap. 12, jud. Mehedinți,
prin prezenta, în temeiul executării
silite ce se desfășoară în dosarul nr.
491/E/2015, în baza titlului executoriu constând în Contract de
credit nr.RQ07095146128700 din
data de 26.09.2007 emis de CEC
Bank, încuviințat prin încheierea
nr. 18626/215/2015 din data de
09.09.2015 a Judecătoriei Craiova,
în favoarea creditorului urmăritor
Investcapital LTD, cu sediul social
în The Hub, Triq Sânt andrija, San
Gwann, Sgn 1612, Malta, înregistrată la ORC sub nr. C62911,
reprezentată prin Dr. Jeannine
Gigli obo Iuris Management
Limited- Director și Kinga DudaDirector, prin reprezentant KRUK
Romania SRL, cu sediul/domiciliul
în București, Splaiul Unirii, nr. 165,
Clădirea TN Offices 2, subsol,
parter, etajele 7, 8 și 9, sector 3 și
adresa de comunicare a actelor de
procedură în Târgoviște, blv. Independenței, nr. 2C, jud.Dâmbovița,
pentru suma de 49129.55Lei,
vindem la licitație publică imobilul
teren intravilan în suprafață de
1.000mp (având cota de 3/8) pe
care sunt edificate: o casă de locuit
din cărămidă, în suprafață de
55mp, compusă din 2 camere, hol
și antreu, anexă gospodărească în
suprafață de 79 mp, compusă din 2
camere, 2 holuri, baie, bucătărie,
debara, acces beci și beci (având
cota de 3/16) aparținând debitorului/lor Popescu Viorel, cu domiciliul în comuna Podari, str.
Depozitului, nr. 6, jud. Dolj. Prețul
imobilului este stabilit la valoarea
de 512500,00Lei, conform raportului de evaluare întocmit de
expertul tehnic evaluator imobiliar
PFA Tarasescu I. Paul OctavianExpert Evaluator. Prețul de pornire
al licitației este de 512500,00 Lei.
Licitația va avea loc în data de
18.06.2020, ora 11.00, la Sala de
Licitații a BEJ Graf Antonio
Lenhard, din Dr.Tr. Severin, str.
Crișana, nr. l, Bl. 6 sc. 5 ap. 3, jud.
Mehedinți. Invităm persoanele
care doresc să participe la licitație
să prezinte în scris oferte de
cumpărare până la termenul de
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vânzare la: fax: 0352.401.061,
email: office@bej-grafantonio.ro
sau la sala de licitații a BEJ Graf
Antonio Lenhard din Dr.Tr.
Severin, str. Crisana, nr. l, Bl. 6 sc.
5 ap. 3, jud. Mehedinți. Ofertele
depuse cu nerespectarea prevederilor dispozițiilor art.839 alin.1
lit.k) raportate la art.181 alin.1
pct.2 Cprciv, atrage după sine
decăderea din dreptul de a participa la licitație. Sunt somați toți cei
ce pretind vreun drept asupra
imobilului să anunțe executorul
judecătoresc, în scris, înainte de
data stabilită pentru vânzare, sub
sancțiunea de a nu li se mai lua în
considerare cererile după acea
dată. Poate participa la licitație în
calitate de licitator, orice persoană
cu capacitate deplină de exercițiu,
precum și capacitatea să dobândească bunul ce se vinde, conform
art.842 CPrCiv și următoarele în
materie. Publicația de Vânzare s-a
întocmit în exemplarele prevăzute
de dispozițiile art.839 alin.3
CPrCiv, a fost afișată în locurile
prevăzute de lege și publicată atât
în Registrul electronic de publicitate a vânzării bunurilor supuse
executării silite (www.registru.
uniuneaexecutorilor.ro), cât și în
cotidianul local/național Jurnalul
Național, dovada fiind atașată la
dosarul execuțional.
l Debitorul SC Monalisa Investments SRL societate în faliment,
prin lichidator judiciar Dinu, Urse
Și Asociații S.P.R.L., scoate la
vânzare următoarele imobile: 1.
Teren extravilan situat în com.
Stefanestii de Jos, județul Ilfov,
tarlaua 10, parcela 40/3/25, în
suprafață de 12.000mp. Prețul de
pornire al licitației este de
54.238,83 euro exclusiv TVA.
Prețul caietului de sarcini este de
2.000 lei exclusiv TVA. 2. Teren
extravilan situat în com. Stefanestii de Jos, județul Ilfov, tarlaua 10,
parcela 40/4/23, în suprafață de
22.336mp. Prețul de pornire al
licitației este de 100.956,78 euro
exclusiv TVA. Prețul caietului de
sarcini este de 3.000 lei exclusiv
TVA. 3.Teren extravilan situat în
com. Stefanestii de Jos, județul
Ilfov, tarlaua 10, parcela 40/3/26,
în suprafață de 12.800mp. Prețul
de pornire al licitației este de
57.854,78 euro exclusiv TVA.
Prețul caietului de sarcini este de
2.000 lei exclusiv TVA. Participarea la licitație este condiționată
de consemnarea în contul nr.
RO31BFER140000010832RO01,
deschis la Banca Comerciala Feroviara, Ag. Popa Tatu, sub sancţiunea decăderii, cel mai târziu cu o
zi înainte de data și ora ședinței de
licitate, a garanției de 10% din

prețul de pornire a licitației și de
achiziționarea până la aceeași data
a Caietului de sarcini. Prețul Caietului de sarcini se achită prin OP în
contul nr. RO43 INGB 5514 9999
0051 3726 deschis la ING BANK
– Sucursala Dorobanți, pe seama
lichidatorului judiciar Dinu Urse și
Asociații SPRL sau în numerar la
sediul ales al lichidatorului judiciar
din Bucureşti, Str. Buzești nr.71,
et.5, cam. 504, sector 1.Pentru
imobilele menționate mai sus,
prima ședință de licitație a fost
fixata în data de 08.06.2020, ora
15:00, iar daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data, următoarele
ședințe de licitații vor avea loc în
datele de 15.06.2020, 22.06.2020,
29.06.2020, 06.07.2020, 13.07.2020,
20.07.2020, 27.07.2020, 03.08.2020
și 10.08.2020 ora 15.00. Toate
ședințele de licitații se vor desfășură la sediul lichidatorului judiciar din București, Str. Buzești
nr.71, et.5, cam. 502-505, sector 1.
Pentru relații suplimentare sunați
la tel.: 021.318.74.25, dinu.urse@
gmail.com.
l Primăria orașului Ștefănești,
jud. Argeş, organizează licitaţie
publică în data de 19/06/2020, ora
11:00, la sediul Primăriei Ștefănești, Calea București nr. 1, în
vederea închirierii unui spațiu
pentru prestări servicii medicale
(cabinet medical) în suprafață de
14,93 mp și cota parte de 1/3 (echivalentul suprafeței de 7,66 mp) din
spațiul cu destinația sală tratament situat în incinta clădirii
denumită „Club Ștefănești” oraș
Ștefănești, str. Coasta Câmpului
nr. 48, județul Argeș, în vederea
desfășurării de servicii medicale.
Licitaţia se organizează în baza
H.C.L. nr. 11/2020, însoțită de
H.C.L. nr.22/19.03.2020, iar preţul
de pornire al licitaţiei va fi de 5 lei/
mp/lună la care se adaugă rata
inflației la momentul încheierii
contractului, pentru spațiul pentru
prestări servicii medicale (cabinet
medical) în suprafață de 14,93 mp
și cota parte de 1/3 (echivalentul
suprafeței de 7,66 mp) din spațiul
cu destinația sală tratament.
Durata de închiriere este de 2 ani
de la data încheierii contractului
de închiriere, cu posibilitate de
prelungire a duratei. Caietul de
sarcini al licitaţiei se poate procura
de la sediul Primăriei orașului
Ștefănești, județul Argeș, Compartiment juridic, începând cu data de
26.05.2020. Taxa de participare la
licitaţie este de 10 lei. Garanţia de
participare la licitaţie este de 225
lei (5 lei/mp/lună X 22,47 mp totali
=112,35 lei X 2=224,7, rotunjit ce
depășește 0,50% fiind 225
lei). Condiţii de participare: nu se

acceptă ofertanţii care înregistrează datorii la plata impozitului
pe proprietate. Ofertele se depun
la sediul Primăriei orașului Ștefănești până la data de 16 iunie 2020,
ora 14:00.Informaţii suplimentare
se pot obţine de la Primăria
orașului Ștefănești, tel./fax 0248266752, zilnic între orele 10:0014:00.
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 Victoria, cod fiscal
4540305, satul Victoria nr. 343,
comuna Victoria, judeţul Iași, cod
707580, telefon 0232-295120, fax
0232-295120, email primariavictoria@yahoo.com. 2. Informaţii
generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie vândut: terenuri situate în intravilan, aflate în
domeniul privat al comunei
Victoria, județul Iași: T66, P 749/61
-1100 mp, T66, CC 739/1/16, A
740/1/16 -1647 mp, T66, P 749/112
- 1239 mp, T66, P 749/111 - 1000
mp, T66, P 749/110 -1000 mp, T66,
P 749/133 - 1089 mp, T66, P
749/147 - 1100 mp, T41,P319/6,
DE320 -1082 mp, T41,P319/4,
DE320/4,P321/4 - 1227 mp, T10,
P105/2/4 - 1005 mp, T17, A140 819 mp, T8, P80/1 - 1000 mp, T2,
P54/2/1 – 2682 mp. Vânzarea se
face conform art. 363 din O.U.G.
nr. 57/2019 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 50/30.04.2020. 3.
Informaţii privind documentaţia
de atribuire: Se găsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate obține de la sediul
Primăriei Victoria, satul Victoria
nr.343, comuna Victoria, județul
Iași. 3.2. Denumirea şi adresa
serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire:
Compartimentul achiziții publice
şi contracte - Primăria Victoria,
satul Victoria nr.343, comuna
Victoria, județul Iași, cod 707580.
3.3. Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea documentației de
atribuire: nu se percepe taxă
pentru obținerea documentația de
atribuire 3.4. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor:
09/06/2020, ora 12:00. 4. Informaţii
privind ofertele: se găsesc în caietul
de sarcini. 4.1. Data limită de
depunere a ofertelor: 15/06/2020,
ora 14:00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria
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ANUNȚ de participare la licitație. 1. Primăria Municipiului Galați - cod fiscal: 3814810, str. Domnească nr. 54, tel:
0236.307.718/ fax: 0236/461.460, email: contracte.teren@primariagalati.ro; 2. Primăria Municipiului Galați
organizează, în data de 09.06.2020, licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil cu destinația de
laborator tehnică dentară, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat în cartier Mazepa I, str. Alexandru
Lăpuşneanu nr. 28A, lot 22, etaj I; 3. Imobilul este compus din: cameră în suprafață de 7,99 mp, cotă indiviză de
2,91% din terenul aferent apartamentului în suprafață de 15,13 mp, precum şi cota indiviză de 2,91% din dreptul
de coproprietate forţată asupra tuturor părților din imobil, care prin natura şi destinaţia lor sunt în folosinţă
comună a tuturor coproprietarilor din acest imobil, respectiv suprafața de 8,31 mp, având nr. cadastral nou
104321-C1-U22; 4. Scopul vânzării îl reprezintă atragerea de noi venituri la bugetul local al Municipiului Galați şi
desfăşurarea unor servicii medicale în condiții optime; 5. Informații privind documentația de participare: 5.1.
Documentația de participare se poate solicita şi obține de la sediul Primăriei Municipiului Galați, Serviciul
Închirieri, Concesiuni şi Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale; 5.2. Prețul Caietului de sarcini este de 50 lei; 6.
Pentru participarea la licitație, persoanele interesate trebuie să depună plicuri cu documentele de calificare, în
conformitate cu documentația de participare; 6.1. Data limită de depunere a plicurilor: 08.06.2020, ora 13.00;
6.2. Adresa la care trebuie depuse plicurile: Primăria Municipiului Galați, str. Domnească nr. 54, Biroul
Registratură; 6.3. Plicurile se vor depune într-un singur exemplar; 7. Data şi locul în care se va desfăşura şedinta
publică de licitație: 09.06.2020, Primăria Municipiului Galați; 8. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax,
email al instituției competente în soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul
Municipiului Galați, str. Brăilei nr. 153, jud. Galați, tel: 0236/412130, email: tr-galati-comunicare@just.ro; 9.
Persoana de contact: Chițu Laura, tel. 0236/307.718.

comunei Victoria, satul Victoria nr.
343, comuna Victoria, județul Iași,
cod 707580, registratură. 4.3
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: un singur
exemplar. 5. Data şi locul la care se
va desfăşura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 16/06/2020,
ora 10:00, Primăria comunei
Victoria, satul Victoria nr.343,
comuna Victoria, județul Iași.
l Licitaţie Publica Cu Strigare
Prin Sistemul De Videoconferinta. Debitorul SC Competent
Serv SRL, cu sediul în Dr.Tr.
Severin, str. Walter Maracineanu,
nr. 110, jud.Mehedinţi, CIF:
6098138, J25/932/1994 aflata în
procedură de faliment, in
bankruptcy, en faillite în dosar
nr. 2304/101/2013 aflat pe rolul
Tribunalului Mehedinți, prin
lichidator judiciar Consultant
Insolvență SPRL, prin asociat
coordonator ec. Emil Popescu, cu
sediul in loc.Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr. 7A, jud.Mehedinti, scoate la vânzare urmatoarele bunuri: Proprietate
imobiliara Teren+Constructii
situat in loc. Malovat, str. Calea
Targu Jiului, nr. 6, jud.Mehedinti,
nr. C.F. 50145 (Nr. CF vechi 292)
la pretul de 189.703,00 EURO,
pret neafectat de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din
ziua platii) formata din: Teren
intravilan in suprafata totala de
16833 mp. nr. cadastral – 50145 ;
Ateliere (2buc.) cu o suprafata
utila de 559,50 mp, nr. cadastral
50145-C1; Magazie Materiale (2
buc.) cu o suprafata construita de
367,03 mp, nr. cadastral 50145C2; Birou si Laborator cu o
suprafata construita de 297,15
mp, nr. cadastral 50145-C3;
Sopron cu o suprafata construita
de 387,65 mp, nr. cadastral
50143-C4; Magazie cu o suprafata construita de 87,35 mp.
Pretul pentru bunul imobil
descris anterior este diminuat cu
15% fata de pretul stabilit prin
raportul de evaluare depus la
dosarul cauzei si se af la în

garanția rang I a creditorului
G-Trust MH SRL (succesor de
drept al Invest Capital Malta
LTD), cu rangul I conform
c o n t r a c t d e i p o t e c a n r.
2015/24.07.2008 emis de BNP
Marin Andreca Alexandra si
contract de cesiune creanta.
Apartament cu 2 camere situat in
Dr.Tr. Severin, str. Slt. Eugen
Mares, nr. 10, bl. U4, sc. 3, parter,
ap. 1, jud.Mehedinti, cu o suprafata utila de 35,82 mp, o suprafata construita de 43,5 mp, avand
numar cadastral 51514-C1-U3,
nr. C.F. 51514-C1-U3 (Nr. CF
vechi 4392) la pretul de 65.000 lei,
pret neafectat de TVA. Apartament cu 3 camere situat in Dr.Tr.
Severin, str. Slt. Eugen Mares, nr
.10, bl. U4, sc. 3, parter, ap. 2, jud.
Mehedinti, cu o suprafata utila de
43,73 mp, o suprafata construita
de 54,34 mp, avand numar cadastral 51514-C1-U8, nr. C.F. 51514C1-U8 (nr. CF vechi 10159) la
pretul de 85.000 lei, pret
neafectat de TVA. Preturile de
vanzare pentru bunurile imobile
(apartamente) descrise anterior
sunt au fost stabilite prin hotararea adunarii creditorilor din
dat a de nr. 361/ 08.07.2019
(sentinta Tribunalul Mehedinti nr.
9/25.11.2019 si Decizia Curtii de
Apel Craiova nr. 48/04.03.2020
p r o n u n t a t e i n d o s a r u l n r.
2304/101/2013/a41) si se afla în
garanția rang I a creditorului
G-Trust MH SRL (succesor de
drept al Invest Capital Malta
LTD), cu rangul I conform
c o n t r a c t d e i p o t e c a n r.
2015/24.07.2008 emis de BNP
Marin Andreca Alexandra si
contract de cesiune creanta.
Teren intravilan situat in Dr.Tr.
Severin, jud.Mehedinti (intre str.
Iazului si Centura Noua, la aproximativ 300 mp de intersectia cu
drumul spre Cerneti) cu o suprafata de 5.265 mp avand numar
cadastral 63112, nr. C.F. 63112
(nr. CF vechi 15131) la pretul de
80.554,50 EURO , pret diminuat
cu 15% fata de pretul stabilit prin
raportul de evaluare (echivalentul

IV

ANUNȚURI
Luni, 25 mai 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

in lei la cursul BNR din ziua
platii, pret neafectat de TVA).
Licitaţia publica cu strigare organizata la data de 17.06.2020 orele
14:00 se va realiza cu respectarea
reglementarilor legale impuse de
starea de alerta, la biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin,
str.Zabrautului nr. 7A, jud.Mehedinti, prin sistemul de videoconferinta. Informăm toți ofertanţii
faptul că sunt obligaţi să depuna o
garanţie reprezentând 10% din
preţul de pornire al licitaţiei
pentru fiecare bun și să achiziționeze caietul de sarcină in suma de
1000 lei pentru fiecare bun pana la
data de 16.06.2020 orele 17:00. Nr.
c o n t :
R O 1 1 B R M A
0999100085359511 deschis la
Banca Romaneasca. Invităm pe
toti cei care vor să participe la
şedinţa de licitaţie organizata
pentru data de 17.06.2020 să
transmita secretariatului lichidatorului judiciar oferte de cumpărare, documentele prevazute
pentru a participa la licitatie in
caietul de sarcini, dovada achitarii
garantiei de participare si a caietului de sarcini, în copie xerox, la
adresa de email office@consultant-insolventa.ro sau la cutia
postala. Ghidul privind instalarea
modului de participare la licitatie
prin videoconferinta publica va fi
comunicat participantilor, ulterior
indeplinirii de catre acestia a
conditiilor de participare la licitatie prin videoconferinta publica
(achitare garantie participare si
caiet de sarcini, respectiv cheltuieli de procedura pana la data de
16.06.2020 orele 17:00). Cerinte
minime in vederea participarii/
conectarii la licitatia prin videoconferinta publica: - existanta
unui cont google sau gmail; - un
computer sau un telefon cu o
cameră foto și un microfon; - o
conexiune la date mobile sau
internet; Titlul executoriu în baza
căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor
imobile descrise anterior, o reprezinta incheierea din data de
19.12.2016 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de
către judecătorul sindic in dosarul
de insolvență nr. 2304/101/2013
aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti. Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra bunurilor imobile descrise anterior sa
anunte lichidatorul judiciar
inainte de data stabilita pentru
vânzare în termen, sub sanctiunea
prevazută de lege. In masura in
care creditorul garantat doreste sa
participe la licitatia publica cu
strigare prin sistemul de videoconferinta, acesta este obligat sa
achite cheltuielile de procedura

pana la data de 16.06.2020 orele
17:00 dupa cum urmeaza: - Cheltuieli privind onorariu administrator/lichidator judiciar si
cheltuieli de procedura calculate
pro rata la valoarea de evaluare a
bunului imobil Apartament cu 2
camere situat Dr.Tr.Severin, str.
Slt. Eugen Maresi, nr. 10, bl. U4,
sc. 3, jud.Mehedinti – cheltuieli de
procedura pentru participare la
licitatia publica cu strigare prin
videoconferinta in suma de
35.813,29 lei; - Cheltuieli privind
onorariu administrator /lichidator
judiciar si cheltuieli de procedura
calculate pro rata la valoarea de
evaluare a bunului imobil Apartament cu 3 camere situat Dr.Tr.
Severin, str.Slt. Eugen Maresi, nr.
10, bl. U4, sc. 3, jud.Mehedinti –
cheltuieli de procedura pentru
participare la licitatia publica cu
strigare prin videoconferinta in
suma de 40.567,76 lei; - Cheltuieli
privind onorariu administrator /
lichidator judiciar si cheltuieli de
procedura calculate pro rata la
valoarea de evaluare a bunului
imobil Proprietatea imobiliarra
situata in Malovat, str. Tg. Jiului
nr. 6 ,jud.Mehedinti – cheltuieli de
procedura pentru participare la
licitatia publica cu strigare prin
videoconferinta in suma de
287.434,77 lei. Relaţii la telefon
0742592183, tel./fax : 0252354399
sau: office@consultant-insolventa.
ro.; site www.consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL prin
ec. Emil Popescu.
l SC Drumuri Si Poduri Prahova
SA societate aflata in faliment prin
lichidator judiciar anunta vanzarea
la licitatie publica a bunurilor
imobile, astfel cum sunt identificate
si evaluate in rapoartele de evaluare
a imobilelor: constructiile industriale respectiv constructie hala
atelier Scaeni, constructie grup
social, cabina poarta zidari, cabina
electrocompresor, magazine-bloc
BCA, pod rulant monogrinda, etc.,
situate in loc. Boldesti Scaieni, str.
Paraului nr. 3, jud. Prahova, la
pretul de 274.200 lei fara TVA daca
este cazul (constructiile sunt amplasate pe un teren care nu este proprietatea societatii); cladirea P+2E
situata in localitatea Filipestii de
Padure, jud.Prahova, la pretul de
45.832,50 lei faraTVA daca este
cazul (constructia este amplasata
pe un teren care nu este proprietatea societatii); terenul intravilan
in suprafata de 4613 mp situat in
loc. Draganesti, sos. DJ 101 F,
Km.20 + 130 jud. Prahova, la pretul
de 36.300 lei fara TVA. Licitatia
publica are loc in baza hotararii
Adunarii Creditorilor din

12.02.2020 si a regulamentului de
participare la licitatie pentru bunurile imobile. Sedintele de licitatii vor
avea loc pe data de: 28.05.2020,
29.05.2020, 02.06.2020, 04.06.2020,
08.06.2020, 10.06.2020, 11.06.2020,
15.06.2020, 17.06.2020,
19.06.2020, orele 12:00, la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Ion Maiorescu nr. 12, bl. 33S1,
et. 7, cab 7B. Caietul de sarcini
pentru imobilul - constructii industriale situate in loc.Boldesti
Scaeni este in cuantum de 5.000 lei
plus TVA; caietul de sarcini pentru
cladirea P+2E situata in localitatea
Filipestii de Padure este in cuantum
de 1.000 lei + TVA; caietul de
sarcini terenul intravilan situat in
loc. Draganesti este in cuantum de
2.000 lei + TVA. Relatii suplimentare la telefon 0344104525.
l 1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail,
persoana de contact: Primăria
Orașului Vicovu de Sus, cu sediul în
str. Primăriei, nr. 4-6, Orașul Vicovu
de Sus, județul Suceava, telefon
0230.413.343, fax 0230.413.343,
e-mail: primariavicovudesus@
yahoo.com, cod fiscal 4327073. 2.
Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie vândut:
13 parcele de teren, din domeniu
privat al Orașului Vicovu de Sus,
identificate astfel: 1) teren în suprafață de 318 mp, intravilan, identificat potrivit Cărții Funciare nr.
34781, nr. cadastral /nr. topografic
34781, liber de orice sarcini, situat în
zona „Nistor Est”, str.Păcii; 2) teren
în suprafață de 467mp, intravilan,
identificat potrivit Cărții Funciare
nr. 34783, nr. cadastral /nr. topografic 34783, liber de orice sarcini,
situat în zona „Nistor Est”, str.
Păcii; 3) teren în suprafață de 1.000
mp, intravilan, identificat potrivit
Cărții Funciare nr.39166, nr. cadastral/ nr. topografic 39166, liber de
orice sarcini, situat în zona Biserica
Penticostală „Bivolărie”; 4) teren în
suprafață de 2.570 mp, intravilan,
identificat potrivit Cărții Funciare
nr. 37128, nr. cadastral /nr. topografic 37128, liber de orice sarcini,
situat în zona „Bujdei” Vicovu de
Sus, str. Voinței; 5) teren în suprafață de 600mp, intravilan, identificat potrivit Cărții Funciare nr.
39266, nr. cadastral /nr. topografic
39266, liber de orice sarcini, situat în
Bivolărie, str. Nicolae Bălcescu; 6)
teren în suprafață de 2.380mp,
extravilan, identificat potrivit Cărții
Funciare nr. 38787, nr. cadastral/ nr.
topografic 38787, liber de orice

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
sarcini, situat în zona „Prund
Pușcău -Bivolăria”, Vicovu de Sus;
7) teren în suprafață de 6.000 mp,
extravilan, identificat potrivit Cărții
Funciare nr. 38788, nr. cadastral/ nr.
topografic 38788, liber de orice
sarcini, situat în zona „Prund
Pușcău -Bivolăria”, Vicovu de Sus;
8) teren în suprafață de 8.400 mp,
extravilan, identificat potrivit Cărții
Funciare nr. 38967, nr. cadastral /nr.
topografic 38967, liber de orice
sarcini, situat în zona „Prund
Pușcău -Bivolăria”, Vicovu de Sus;
9) teren în suprafață de 10.000 mp,
extravilan, identificat potrivit Cărții
Funciare nr. 38962, nr. cadastral/ nr.
topografic 38962, liber de orice
sarcini, situat în zona „Prund
Pușcău -Bivolăria”, Bivolăria; 10)
teren în suprafață de 5.000 mp,
extravilan, identificat potrivit Cărții
Funciare nr. 39163, nr. cadastral/ nr.
topografic 39163, liber de orice
sarcini, având următoarele vecinătăți; N -drum, S -drum, E -domeniul
privat al Orașului Vicovu de Sus, V
-domeniul privat al Orașului Vicovu
de Sus, situat în zona „Prund
Pușcău -Bivolăria”, Bivolăria; 11)
teren în suprafață de 5.000mp,
extravilan, identificat potrivit Cărții
Funciare nr. 39164, nr. cadastral /nr.
topografic 39164, liber de orice
sarcini, având următoarele vecinătăți: N -drum, S -drum, E -domeniul
privat al Orașului Vicovu de Sus, V
-domeniul privat al Orașului Vicovu
de Sus, situat în zona „Prund
Pușcău -Bivolăria”, Bivolăria; 12)
teren în suprafață de 5000 mp,
extravilan, identificat potrivit Cărții
Funciare nr. 39167, nr. cadastral /nr.
topografic 39167, liber de orice
sarcini, având următoarele vecinătăți: N -drum, S -drum, E -drum, V
-domeniul privat al Orașului Vicovu
de Sus, situat în zona „Prund
Pușcău -Bivolăria”, Bivolăria; 13)
teren în suprafață de 2.200 mp,
extravilan, identificat potrivit Cărții
Funciare nr. 39070, nr. cadastral/ nr.
topografic 39070, liber de orice
sarcini, având următoarele vecinătăți: N -dig de protecție, S -Strada
Miron Costin, E -domeniul privat al
Orașului Vicovu de Sus, V -domeniul privat al Orașului Vicovu de
Sus, situat în zona „Bivolărie
Prund”, Bivolăria, conform HCL
17/27.02.2020, HCL 20/26.03.2020 și
temeiului legal: OUG 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, direct de la sediul
instituției. 3.2. Denumirea și datele
de contact ale serviciului /compartimentului din cadrul vânzătorului,
de la care pot obține un exemplar

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
din documentația de atribuire:
Serviciul Financiar-Contabil,
Compartimentul Casierie din
cadrul Primăriei Orașului Vicovu de
Sus, str. Primăriei, nr. 4-6, județul
Suceava. 3.3. Costul și condițiile de
plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ: 50 Lei
/exemplar, ce se achită la caserie.
3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 15.06.2020, ora 14:00.
4.Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
17.06.2020, ora 14.00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele:
Primăria Orașului Vicovu de Sus,
str. Primăriei, nr. 4- 6, județul
Suceava. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta:
într-un singur exemplar, într-un plic
sigilat. 5. Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 18.06.2020, ora
13:00, Primăria Orașului Vicovu de
Sus, str. Primăriei, nr.4-6, Sala de
ședințe, etaj 1, județul Suceava. 6.
Denumirea, adresa, numarul de
telefon și /sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Suceava, Str.Ştefan cel
Mare, nr. 62, Suceava, județul
Suceava, cod poştal 720062, telefon
0230.214.948, 0230.523.290, fax
0230.522.296, email: trsv-arhcont@
just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
22.05.2020.

PIERDERI
l Rușanu Gică pierdut atestat
taxi seria CPTX nr. 051754
eliberat de ARR Teleorman la
data de 25.02.2018. Îl declar nul.
l Pierdut certificat urbanism emis
de Primăria Voluntari cu nr. 517
data 01.07.2019. Îl declar nul.
l RO-Lica SRL cu sediul în Bucureşti, str. Drumul Pădurea Pustnicu
nr. 135, bl. TO35, Etaj 1, ap. 6,
Sector 1, înmatriculată în Registrul
Comerţului cu număr
J40/13845/2011, C.U.I. 900274
anunţă pierderea certificatului de
înregistrare al societăţii. Îl declarăm
nul.
l SC Versutia Studio SRL-D
(J51/85/2016, CUI:35649672)
declară pierdute două Certificate
Constatatoare ale firmei cu nr. 2358
din 12.02.2016 și 6903 din
10.05.2017, eliberate de ORC Călărași. Se declară nule.

