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OFERTE SERVICIU
l Firma Onix Business Construct 
angajează zidari și dulgheri. Salarii 
începând de  la  4 .000  de  Le i . 
0788.999.699.

l SC Fagforest Wood Prod&Trade CO 
SRL, cu sediul în Com.Bretea Romana, 
jud.Hunedoara, angajează muncitori cali-
ficați și necalificați, pentru fabrică de 
cherestea, oferim și cazare gratis în 
incintă. Relații la tel. 0744.665.656.

l Brutarie Patiserie Soni SRL cu sediu 
social in Arad, angajeaza 1 lucrator buca-
tarie (spalator 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 27 mai 
2021. Selectia candidatilor va avea loc in 
data de 28 mai 2021 si consta in concurs 
de CV-uri. Info tel 0740.979606.

l Ai cunoștințe tehnice? Te ajutăm să 
devii presator/operator mașini! Ți-ar 
plăcea să lucrezi cu utilaje/echipamente de 
producție? Chiar dacă nu ai experiență pe 
astfel de prese, însă ești o persoană 
tehnică, compania noastră se va asigura de 
calificarea ta. Sector 6, Militari, Str.Preci-
ziei, nr.5 (metrou Preciziei). Detalii la: 
021.318.09.09, interior 120, sau la 
0756.142.203.

l Grădinița cu Program Prelungit Nr. 10 
(str. Gh.Marinescu, nr.5, Baia Mare, Mara-
mureș) organizează concurs pentru 
ocuparea 1 post contractual vacant -1 
normă de Administrator de patrimoniu 
-personal didactic auxiliar pe perioadă 
nedeterminată, condiții specifice: studii 
superioare tehnice (inginer, subinginer sau 
economist), vechime în specialitatea 
postului 2 ani. Depunerea dosarelor se va 
face la sediul instituției în perioada 27 
mai-10 iunie 2021, între orele 09.00-13.00. 
Data și locul de desfășurare a concursului: 
Proba scrisă/proba practică: data de 17 
iunie 2021, ora 13.00-16.00. Proba interviu: 
data de 24 iunie 2021, ora 13.00. Locul de 
desfășurare al concursului va fi Grădinița 
cu program normal nr.13 (Str. N.Bălcescu, 
nr.7, Baia Mare, Maramureș). Persoană de 
c o n t a c t  M i c l ă u ș  A n c a  A u r e l i a , 
tel.0262/422.012.

l Serviciul Public de Gospodărie Comu-
nală al orașului Băile Herculane: cu sediul 
în localitatea Băile Herculane, str. M.

Eminescu, nr.10, județul Caraș-Severin, 
organizează în baza HG nr.286//2011 
concurs pentru ocuparea unor funcții 
contractuale vacante. Pentru participarea 
la concurs candidatii trebuie sa îndepli-
nească următoarele condiții: -Comparti-
ment Centrală Fotovoltaică: Muncitor 
calificat I (electrician) -2 posturi: -studii 
medii/profesionale; -certificat/diplomă de 
calificare electrician exploatare medie și 
joasă tensiune; -vechime în muncă minim 
-5 ani. Muncitor necalificat -1 post: -studii 
generale/medii; -vechime în muncă minim 
-3 ani. Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 18.06.2021, ora 
10.00;  -Proba interviu în data de 
23.06.2021, ora 10.00. Data limită pentru 
depunerea dosarelor este: 09.06.2021, ora 
14.00, la sediul Serviciului Public de 
Gospodărie Comunală al orașului Băile 
Herculane. Relaţii suplimentare la sediul: 
Serviciul Public de Gospodărie Comunală 
al orașului Băile Herculane, persoană de 
contact  I l iescu Veronica  - te lefon 
0255/560.439.

l Spitalul Municipal Câmpulung Moldo-
venesc, jud.Suceava, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post contractual 
vacant, conform H.G. nr.286/2011 de asis-
tent medical în cadrul Secției Medicină 
Internă a Spitalului Municipal Câmpu-
lung Moldovenesc. Conditii specifice nece-
sare în vederea participării la concurs și a 
ocupării funcției contractuale: studii 
-diplomă de școală postliceală sanitară sau 
echivalentă sau diplomă de studii postli-
ceale sanitare prin echivalare. Nu se soli-
cită vechime în muncă. Calendar concurs: 
-18.06.2021, ora 12.00 -proba scrisă; 
-22.06.2021, ora 12.00 -proba practică. 
Dosarele pentru înscrierea la concurs se 
vor depune la Biroul R.U.N.O.S. și 
Contencios al Spitalului Municipal 
Câmpulung Moldovenesc în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării anun-
țului și vor cuprinde următoarele acte: 
-cerere de înscriere la concurs; -copie după 
certificatul de naștere, căsătorie, naștere a 
copiilor, buletin, diplomă de studii; -auto-
rizație de liberă practică și asigurarea de 
răspundere civilă profesională (malpraxis) 
pe anul în curs; -copia carnetului de 
muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă; -fișa medicală 
-fișa de aptitudini medicina muncii; -Curi-
culum Vitae; -recomandare de la ultimul 
loc de muncă, acolo unde este cazul; 
-cazier judiciar; -certificat de integritate 
c o m p o r t a m e n t a l ă ,  c o n f o r m  l e g i i 
nr.118/2019. Taxă concurs -200Lei. Relaţii 
suplimentare referitoare la tematică și 

bibliografie se pot obține de la sediul 
unităţii sau la telefon 0230/312.023, între 
orele 08.00-16.00. Persoană de contact: 
Mera Nicoleta-Mariana.

l Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar – 
Arseni”, cu sediul în București, Şoseaua 
Berceni nr. 12, Sector 4, organizează 
concurs pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a următoarelor posturi 
vacante  în cadrul structurilor organizato-
rice din  unitate, după cum urmează: 1. 
Unitatea Primire Urgențe: 2  posturi Asis-
tent Medical Principal Generalist (PL); - 
diplomă de bacalaureat; - diplomă de 
școală sanitară postliceală; - certificat de 
grad principal; - 5 ani vechime ca asistent 
medical. 3 posturi Asistent Medical Gene-
ralist (PL); - diplomă de bacalaureat; - 
diplomă de scoală sanitară postliceală; - 6 
luni vechime în specialitate. 2. Unitatea 
Primire Urgențe – Compartiment Radio-
logie: 1 post Asistent Medical Principal, 
specialitatea radiologie (PL); - diplomă de 
bacalaureat; - diplomă de școală sanitară 
postliceală, specialitatea radiologie; - certi-
ficat de grad principal, specialitatea radio-
logie; - 5 ani vechime ca asistent medical, 
specialitatea radiologie. 2 posturi Asistent 
Medical, specialitatea radiologie (PL); - 
diplomă de bacalaureat; - diplomă de 
școală sanitară postliceală, specialitatea 
radiologie; - 6 luni vechime în specialitate. 
Concursul se va desfășura la sediul insti-
tuţiei, astfel: 1. Selecția de dosare – 
11.06.2021. 2. Proba scrisă – 17.06.2021, 
ORA 09.00., în amfiteatrul Centrului de 
Excelenţă în Neurochirurgie. 3. Proba 
practică – 23.06.2021, ORA 09.00., în 
amfiteatrul Unității Primire Urgențe. 4. 
Interviul – 28.06.2021, ora 09.00., în amfi-
teatrul Centrului de Excelenţă în Neuro-
chirurgie. Persoanele interesate pot 
depune dosarul de înscriere în perioada 
26.05.2021 – 09.06.2021 (inclusiv), ora 
14.00, la sediul spitalului - Serviciul 
R.U.N.O.S. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 021 334 30 25, interior 
1122  și  1123    Serviciul R.U.N.O.S. și pe 
site-ul spitalului www.bagdasar-arseni.ro

l Ministerul Sănătății. Agenția Națională 
a Medicamentului și a Dispozitivelor Medi-
cale din România, Str. Av. Sănătescu, nr. 
48, sector 1, 011478, București, tel.: 
+4021/317.11.00, fax: +4021/316.34.97, 
www.anm.ro, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcții contractuale 
vacante, perioadă nedeterminată, în 
conformitate cu prevederile H.G. nr. 
286/2011 cu modificările și completările 
ulterioare, și a Legii nr.33/2021 pentru 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guver-
nului nr. 183/2020 privind desfășurarea pe 
perioada stării de alertă a concursurilor 
pentru ocuparea posturilor vacante din 
cadrul unor instituții din sistemul justiției, 
precum și din cadrul Curții de Conturi, 
respectiv: 1.Direcția Studii Clinice: a) 
Compartiment studii clinice medicamente 
de uz uman faza 1-4: -1 (unu) post expert 
IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în 
specialitate, farmacie, farmacist specialist, 
perioadă nedeterminată; b) Compartiment 
investigații clinice bioechivalență: -1 (unu) 
post expert IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni 
vechime în specialitate, farmacie, farmacist 
specialist, perioadă nedeterminată. 2. 
Direcția Economică și Achiziții Publice: a) 
Compartimentul achiziții publice și 
protocol: -1 (unu) post Expert Gr.II, studii 
S, vechime în specialitate minim 6 luni, 
specialitate economic/ drept /administrație 
publică, perioadă nedeterminată. 3.Direcția 
Generală Dispozitive Medicale: a) Direcția 
reglementare, supraveghere piață /Serviciul 
supraveghere piață: -1 (unu) post inspector 
de specialitate gr.II, nivel studii S, minim 6 
luni vechime în specialitate administraţie 
publică, perioadă nedeterminată; -1 (unu) 
post inspector de specialitate gr.I, nivel 
studii S, 3 ani și 6 luni vechime în speciali-
tate administraţie publică, perioadă nede-
terminată. b) Direcția tehnic –laboratoare /
Serviciul încercări și verificări: -1 (unu) 
post inspector de specialitate gr.II, nivel 
studii S, 6 luni vechime în specialitate 
administraţie publică, perioadă nedetermi-
nată. Selecția dosarelor -10.06.2021, ora 
16.00; Proba scrisă -17.06.2021, ora 10.00; 
Probă interviu -24.06.2021, ora 10.00; Data 
limită pentru depunerea dosarelor la 
concurs -08.06.2021, ora 16.00. Relații 
suplimentare -Serviciul personal, salari-
zare, tel.+4021/317.11.00, int.: 307, 418.

ANIVERSĂRI
l Cu ocazia împlinirii a 50 de ani de 
la absolvirea ASE- Facultatea de 
Comerț Interior (seria 4 ani), vă 
urează numai sănătate și bucurii fără 
sfârșit, colegii voștri din grupa 362, an 
IV: Mitrofan Ioan: tel.0745.307.726; 
E-mail: popaioandelaoiejdea@yahoo.
com ș i  Ionescu  Cr i s t ian :  t e l . 
0722.427.586; E-mail: catellord@
hotmail.com. Ne-ar bucura mult să 
dați un semn de viață despre cum vă 
merge în prezent. Ulterior, sperăm să 
putem conversa și de la om la 
persoană! Cu drag, Mitrofan Ioan- 
Alba Iulia și Ionescu Cristian- Bucu-
rești.

CITAȚII
l Se citează numita Stroe Ana Aurica în 
calitate de pârâtă la Judecătoria Săveni 
pentru termenul din 24.06.2021, în 
Dosarul Civil nr. 1151/297/2019, având ca 
obiect pretenţii.

l Se citează numiţii Guriţă George și 
Guriţă Lucica la Judecătoria Botoșani, în 
calitate de pârâţi, pentru termenul din 
07 .09 .2021 ,  în  Dosaru l  C iv i l  nr. 
4420/193/2020, având ca obiect partaj 
judiciar.

DIVERSE
l Halmagian Claudiu-Florin si Halma-
gian Ligia-Lavinia-Madalina având sediul 
în Str. Pompei, nr 1, ap. 6, Arad, titular al 
planului/programului „construire cladire 
birouri, hala depozitare, parcari si spala-
torie auto” extravilan municipiul Arad CF 
349953 Arad, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obţinere a 
avizului  de mediu pentru planul/
programul menţionat și declanșarea etapei 
de încadrare. Prima versiune a planului/
programului poate fi consultată la sediul 
APM Arad, strada Splaiul Muresului, FN, 
localitatea Arad, judeţul Arad, de luni 
până joi între orele 09 – 16.00, vineri între 
orele 09–13.00. Observaţii/comentarii și 
sugestii se primesc în scris la sediul APM 
Arad, în termen de 18 zile de la data publi-
cării anunţului.

l Anunț de selecție experți pentru imple-
mentarea proiectului ”Şcoala prietenoasă” 
ID 106468. Inspectoratul Şcolar Județean 
Alba (Partener 1) anunță demararea 
procedurii de selecție a unui Coordonator 
Partener Asociat PA 4 – Liceul cu Program 

Sportiv ”Florin Fleșeriu” Sebeș pentru 
implementarea proiectului cu titlul 
” Ş c o a l a  p r i e t e n o a s ă ” ,  C o n t r a c t 
POCU/74/6/18/106468, proiect finanțat din 
Fondul Social European, Programul 
Operațional Capital Uman. Parteneriatul 
proiectului: Solicitant: Asociația AS 2001. 
Partener 1: Inspectoratul Şcolar Județean 
Alba. Partener 2: Oraș Zlatna. Partener 3: 
Forma.Azione SRL. Durata de implemen-
tare proiect: 22.05.2018-20.11.2021. Buget 
proiect: 9.216.651,83 lei. Pentru detalii 
privind condițiile generale, condițiile 
specifice, modalitatea de depunere a dosa-
relor, conținutul dosarului de concurs, a 
criteriilor de selecție, precum și a calenda-
rului de desfășurarea a concursului, vă 
rugăm să accesați site-ul Inspectoratului 
Şcolar Județean Alba (www.isjalba.ro).

l În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 
85/2014 comunicăm deschiderea proce-
durii generale de insolvenţă a debitorului 
SC Ecofarm KH Cermei SRL, CIF: 
33141286, J2/528/2014, dosar nr. 869/108 
anul 2021 –Tribunalul Arad. Termen 
pentru depunerea cererilor de creanţă la 
30.06.2021; Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului preliminar al crean-
ţelor la 19.07.2021; Termen pentru depu-
nerea eventualelor contestații este de 7 zile 
de la publicarea în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă a tabelului preliminar și 
pentru afișarea tabelului definitiv al crean-
ţelor la 29.07.2021. Administrator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL 
reprezentata prin asociat coordonator 
LISCAN AUREL, in calitate de lichidator 
judiciar al Omega Transglobal SRL 
desemnat prin hotararea nr.2759 din data 



ANUNȚURI www.jurnalul.ro
de 20.05.2021, pronuntata de Tribunalul 
Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar 
nr. 24951/3/2020, notificã deschiderea fali-
mentului prin procedura simplificata 
prevazuta de Legea nr.85/2014 împotriva 
Omega Transglobal SRL, cu sediul social 
in Bucureşti, Sectorul 3, Intr. Patinoarului, 
Nr. 23, Bloc PM55, Scara 3, Etaj 4, Ap. 
108, CUI  27958090, nr. de ordine in regis-
trul comertului J40/813/2011. Persoanele 
fizice si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta nascut dupa data deschi-
derii procedurii insolventei impotriva 
Omega Transglobal SRL vor formula 
declaratie de creanta care va fi inregistrata 
la grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia a 
VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 
24951/3/2020, in urmatoarele conditii: a) 
termenul limita pentru inregistrarea 
cererii de admitere a creantelor in tabelul 
suplimentar al creantelor 11.06.2021; b) 
termenul limita pentru verificarea crean-
telor, intocmirea, afisarea si comunicarea 
tabelului suplimentar al creantelor 
30.06.2021; c) termenul pentru depunerea 
contestatiilor la tabelul suplimentar va fi 
de 7 zile de la publicarea in BPI a tabelului 
suplimentar; d) termen pentru intocmirea 
si afisarea tabelului definitiv consolidat 
20.07.2021.

l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezen-
tata prin asociat coordonator Liscan 
Aurel, in calitate de administrator judiciar 
al  Alexa Construct  Exclusiv SRL 
desemnat prin Hotararea nr.2747 din data 
de 19.05.2021, pronuntata de Tribunalul 
Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar 
nr. 34945/3/2020, notificã deschiderea 
procedurii insolventei prevazuta de Legea 
nr. 85/2014 împotriva Alexa Construct 
Exclusiv SRL, cu sediul social in Bucu-
reşti, Sectorul 3, Str. Lt. Scarlat Mareş, Nr. 
43b, Ap. Camera 1, CUI  15577865, nr. de 
o r d i n e  i n  r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J40/3082/2010. Persoanele fizice si juridice 
care inregistreaza un drept de creanta 
impotriva Alexa Construct Exclusiv SRL 
vor formula declaratie de creanta care va 
fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucu-
reşti - secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 34945/3/2020, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a creantelor 
asupra averii debitorului 05.07.2021; b) 
termenul de verificare a creantelor, de 
intocmire, afisare si comunicare a tabe-
lului preliminar de creante 26.07.2021; c) 
termenul pentru intocmirea  si afisarea 
tabelului definitiv la 20.08.2021; d) data 
primei sedinte a adunarii generale a credi-
torilor 02.08.2021, ora 14.00; e) adunarea 
generala  a  asociat i lor  la  data de 
07.06.2021, ora 14.00 la sediul administra-
torului judiciar.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Cetate, din judeţul Dolj, anunţă publi-
carea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadastrale nr.49, 
50, începând cu data de 02.06.2021, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei 

comunei Cetate, conform art.14 alin.(1) şi 
(2) din Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 
Cererile de rectificare depuse prin orice 
alte mijloace de comunicare decât cele 
menţionate mai sus nu vor fi luate în 
considerare.

l SC OMV Petrom SA anunta publicul 
interest asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul ,,Rerutare conducta de gaze 
compresoare Moinesti-Depozit Albotesti 
(tronsonul 2 si tronsonul 3)”propus a fi 
realizata in intravilanul si extravilanul 
orasului Moinesti,jud Bacau. Informatiile 
privind pproiectul propus pot fi consultate 
la sediul A.P.M.Bacau,str.Oituz,nr.23 si la 
sediul titularului,judetul Bacau in zilele de 
luni-joi,intre orele 8.00-16.30 si vineri intre 
orele 08.00-14.00. Observatiile publicului 
se primesc zilnic la sediul A.P.M.Bacau.

l SC CCSM Corturi Industriale SRL cu 
sediul social:Bucureşti-Sectorul 6, Str.
Piscul Crăsani, Nr.12, Bloc. P34, Scara 1, 
Etaj 2, Ap.7 si punct de lucru: Bucures-
ti-Sectorul 6, Str. Preciziei, Nr. 17, inregis-
trata la oficiul Registrului Comertului sub 
nr. J40/6613/2006, cod unic de inregistrare 
nr. RO18601712, reprezentata de domnul 
Cristian Morlova in calitate de Adminis-
trator, solicita obtinerea: Autorizatiei de 
Mediu pentru activitatea: Fabricarea de 
constructii metalice si parti componente 
ale structurilor metalice-cod CAEN 2511, 
conform Certificat Constatator, desfasu-
rate in Bucuresti, Sectorul.6, Str. Preciziei, 
Nr. 17. Informatii se pot solicita la sediul 
Agentiei Pentru Protectia Mediului Bucu-
resti din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 
(Barajul Lacul Morii-in spatele benzinariei 
LUKOIL), intre orele: 09.00-12.00, de luni 
pana vineri. Propuneri sau contestatii se 
pot depune la sediul: A.P.M Bucuresti in 
termen de 10 zile de la data publicarii 
prezentului anunt.

l Anunţ Public: Comuna Sipote anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acodului pentru 
proiectul ,,Modernizarea sistemului de 
iluminat public prin creşterea eficienţei 
energetice a corpurilor de iluminat şi prin 
gestionarea inteligentă a energiei electrice 
în infrastrucura de iluminat public din 
comuna Sipote, judeţul Iaşi propus a fi 
realizat în comuna Sipote, judeţul Iaşi. 
Informaţiile privind proiectul propus pot 
fi consultate la sediul APM Iaşi, str. Calea 
Chisinăului, nr.43, în zilele de luni- joi, 
între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 
8.00-14.00 şi la sediul titularului din 
Comuna Sipote, judeţul Iaşi. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Iaşi.

l SC Xpress Auto (denumirea titularului), 
titular al proiectului Construire spălătorie 
auto anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către 
A.P.M.Ilfov, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul Construire spălătorie 
auto; amenajare incintă, propus a fi 
amplasat în Otopeni, Ilfov, Calea Bucureş-
tilor, CV 30/1, CF102730 (adresa amplasa-
mentului) .  1 .Proiectul  deciziei  de 
încadrare şi motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul autorităţii 
competente pentru protecţia mediului 
A.P.M.Ilfov din Bucureşti, str.Aleea Lacul 
Morii, nr.1, sector 6, în zilele de luni-joi, 
între orele 08.00-16.30 şi vineri, 08.00-
14.00, precum şi la următoarea adresă de 
internet http://apmif.anpm.ro/. Publicul 
interesat poate înainta comentarii/obser-
vaţii la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării 
anunţului pe pagina de internet a autori-
tăţ i i  competente pentru protecţ ia 
mediului.

NOTIFICĂRI
l Marka’s IPURL, lichidator judiciar al 
SC Pharaon Fitness SRL, CUI 38105411, 
J22 /2696 /2017, cu sediul în Sat Dorobant, 
com. Aroneanu, nr. 126 Bis,  jud. Iaşi, 
c o n f o r m  S e n t i n ț e i  c i v i l e  n r. 
351/12.05.2021, pronunţată de Tribunalul 
Iaşi în dosarul nr. 1356/99/2021, format 
vechi 55/2021, vă notifică privind deschi-
derea procedurii simplificate a insolvenţei 
împotriva SC Pharaon Fitness SRL. 
Creditorii  trebuie să procedeze la 
înscrierea la masa credală ţinând cont de 
termenele limită: Termenul pentru depu-
nerea cererilor de creanţe 25.06.2021. 
Nedepunerea cererii de admitere a crean-
ţelor până la termenul menţionat atrage 
decăderea din drepturi privind creanţele 
pe care le deţin împotriva debitorului. 
Termenul pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea şi publicarea tabelului preli-
minar la 05.07.2021. Termenul pentru 
definitivarea tabelului 30.07.2021. Data 
primei adunări a creditorilor 09.07.2021, 
ora 10.00, la sediul lichidatorului judiciar 
din Iaşi, cu următoarea ordine de zi- 
Prezentarea stadiului procedurii, Alegerea 
comitetului creditorilor, desemnarea preşe-
dintelui acestuia, Confirmarea lichidato-
rului judiciar şi stabilirea remuneraţiei 
acestuia. Termenul pentru continuarea 
procedurii 06.10.2021. Adunarea generală 
a asociaţilor debitoarei a fost fixată la data 
de 28.05.2021, respectiv 31.05.2021 ora 
12.00 având ca ordine de zi-Desemnarea 
administratorului special al debitoarei.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Subscrisa Cabinet Indivi-
dual de Insolvenţă Rischar Andreea, cu 
sediul în Dr.Tr.Severin, str. Gr. Florescu, 
nr.6, bl.A6, sc.3, ap.18,  jud.Mehedinti, 
atestat UNPIR nr.1B 4881, inregistrat in 
RFO I sub nr. 1296, CIF: 43333963, repre-

zentată prin practician in insolventa 
Rischar Andreea, cu sediul procesual ales 
in Dr. Tr. Severin, str.Zabrautului nr.7A, 
jud.Mehedinti in calitate de administrator 
judiciar provizoriu al  debitoarei SC 
Kohinor Construction SRL, cod de identi-
ficare fiscală: 33006212, sediul social: 
Târgu Mureş, Str. Făgaraşului, nr. 2, 
județul Mureş, Număr de ordine în regis-
trul comerţului J26/988/2014, în procedura 
de insolvență conform Sentinței nr. 
186/23.04.2021 pronunţată de Tribunalul 
Spec ia l izat  Mureş  în  dosarul  nr. 
2376/102/2020, în temeiul art. 53 alin. (1)  
şi art. 58 alin. (1) lit. g)  din Legea 85/2014, 
convoacă ADUNAREA GENERALĂ A 
ASOCIATILOR S.C. Kohinor Construc-
tion S.R.L. care se va desfăşura în DATA 
de 11.06.2021, ORA 1600, la sediul ales al 
administratorului judiciar Cabinet Indivi-
dual de Insolventa Rischar Andreea din 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. 
Mehedinți. Ordine de zi: 1. Desemnarea 
unui administrator special care să repre-
zinte interesele societății şi ale asociatilor 
şi care să participe la procedura de insol-
venta/ faliment a debitorului SC Kohinor 
Construction SRL, precum şi stabilirea 
retribuției acestuia. Accesul Asociatilor la 
Adunarea Generală se face în baza 
procurii speciale acordată persoanei fizice 
/juridice care îi reprezintă. Avand in 
vedere măsurile de prevenire a răspândirii 
virusului COVID 19, solicitam ca transmi-
terea voturilor sa se realizeze in conformi-
tate cu dispozitiile art. 3 din OUG nr. 
62/07.05.2020 pentru adoptarea unor 
măsuri în domeniul societăţilor, în vederea 
desfăşurării reuniunilor organelor statu-
tare, la adresa de e-mail: andreea.rischar@
gmail.com. Administrator judiciar, 
Cabinet Individual de Insolventa Rischar 
Andreea.

l Convocator: Consiliul de administraţie 
al Societăţii Avicola Buftea S.A., cu sediul 
în Oraş Buftea, Strada Merişori, nr.18, 
Corp C13, Judeţul Ilfov, înmatriculată la 
Registrul Comerţului Ilfov sub nr. 
J23/7/2002, C.U.I. RO 2788208, în data de 
20.05.2021, în conformitate cu dispoziţiile 
Art.113 şi Art.117 din Legea 31/1990 
modificată şi republicată şi a dispoziţiilor 
Actului constitutiv al societăţii a hotărât 
convocarea Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor societăţii, care va avea 
loc în Comuna Crevedia, Str. Combina-
tului, nr.483, jud. Dâmboviţa, la data de 
28.06.2021 ora 12:00, în prima convocare, 
iar în cazul în care adunarea nu se va 
putea ţine în prima convocare, se va 
întruni la 29.06.2021 la aceeaşi oră şi în 
acelaşi loc, în a doua convocare, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi la sfârşitul zilei 
de 13.06.2021 (data de referinţă) cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Realegerea cenzo-
rului Evident Prest-Serv SRL pentru un 
nou mandat de 3 ani. 2. Aprobarea 
ceisunii acţiunilor proprii deţinute de soci-
etatea Avicola Buftea S.A., în număr de 94 
de acţiuni, cu valoare nominală de 2.500 
LEI/ acţiune şi cu o valoare totală de 

235.000 LEI către Societatea Select Nutri-
comb Crevedia SRL. 3. Aprobarea Rapor-
tului Consiliului de Administratie pe anul 
2020; 4. Aprobarea bilanţului societăţii, 
contului de profit şi pierderi pentru exerci-
ţiul financiar 2020, împreună cu situaţiile 
financiare anexe la bilanţ, după ascultarea 
rapoartelor Consiliului de Administraţie; 
5. Aprobarea bugetului de venituri şi chel-
tuieli şi a planului de activitate pentru 
anul 2021; Informaţii cu privire la AGEA 
precum şi materialele supuse aprobării în 
Adunare se pot obţine direct de la adresa 
de convocare, Comuna Crevedia, Str. 
Combinatului nr.483, jud. Dâmboviţa 
începând cu data publicării convocato-
rului.

l Consiliul de administrație al societății 
comerciale ALBRAU PROD SA, cu sediul 
în Bucureşti, Str.Grigore Manolescu, 
nr.7A, birou 1, parter, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti sub nr.J40/8273/2012, 
cod unic de înregistrare RO25865253, 
convoacă, în temeiul art.117 din Legea 
nr.31/1990 republicată şi al art. 9.6. şi urm. 
din Actul constitutiv, Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor, în data de 
25.06.2021, ora 14.00, la punctul de lucru 
al societății din Oneşti, str.Avîntului, nr. 
20, județul Bacău, având următoarea 
ordine de zi: 1.Reconfirmarea situațiilor 
financiare la data de 31.12.2020 împreună 
cu contul de profit şi pierderi la data de 
31.12.2020, datele informative şi situația 
activelor imobilizate la data de 31.12.2020. 
2.Reconfirmarea raportului Consiliului de 
administrație privind rezultatele economi-
co-financiare pe perioada 01.01.2020-
31.12.2020, societatea având capital de 
30.234.957,2Lei împărțit în 10.798.199 
acțiuni, cu o valoare nominală pe acțiune 
de 2,8 Lei. 3. Reconfirmarea descărcării de 
gestiune a membrilor Consiliului de Admi-
nistrație pentru exercițiul finaciar al 
anului 2020. 4. Reconfirmarea raportului 
auditorului independent privind situația 
financiară la data de 31 decembrie 2020. 5. 
Reconfirmarea distribuirii profitului 
realizat pentru anul 2020. 6.Reconfir-
marea casării unor mijloace fixe scoase din 
uz, conform hotărârii Consiliului de  
Administrație şi a inventarierii anuale. În 
situaţia în care nu se va întruni cvorumul 
legal în data de 25.06.2021, ora 14.00, se 
convoacă cea de-a doua Adunare Generală 
Ordinara a Acţionarilor, în data de 
28.06.2021, ora 14.00, la adresa anterior 
menţionată. Toate documentele aflate şi/
sau la care se face referire în ordinea de zi 
se află la sediul societății spre consultare şi 
analiză, în zilele lucrătoare de la ora 08.00-
15.30.

l Consiliul de administrație al societății 
comerciale ALBRAU PROD SA, cu sediul 
în Bucureşti, Str.Grigore Manolescu, 
nr.7A, birou 1, parter, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti sub nr.J40/8273/2012, 
cod unic de înregistrare RO25865253, 

convoacă, în temeiul art.117 din Legea 
nr.31/1990 republicată şi al art.9.6. din 
Actul constitutiv, Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor, în data de 
24.06.2021, ora 11.00, la punctul de lucru 
al societății, din Oneşti, str.Avîntului, nr. 
20, județul Bacău, având următoarea 
ordine de zi: I modificarea art.9.2. lit.g), 
art.10.5. şi art.11.1 din actul constitutiv al 
societății în sensul eliminării acestor atri-
buții din competența Adunării Generale şi 
trecerea lor în competența Consiliului de 
Administrație şi, pe cale de consecință, 
modificarea actului constitutiv astfel: 
Art.9.2. va avea următoarea formulare: 
Art.9.2. Adunarea generală ordinară se 
întruneşte cel puțin o dată pe an, în cel 
mult 5 luni de la încheierea exercițiului 
financiar. În afara de dezbaterea altor 
probleme înscrise în ordinea de zi, 
adunarea generală este obligată: a)să 
discute, să aprobe sau să modifice situațiile 
financiare anuale, pe baza rapoartelor 
prezentate de consiliul de administrație, 
de auditorul financiar şi să fixeze divi-
dendul; b) să aleagă şi să revoce membrii 
consiliului de administrație şi auditorii, c) 
să numească şi să fixeze durata minimă a 
contractului de audit financiar precum şi 
să revoce auditorul financiar; d) să fixeze 
remunerația cuvenită pentru exercițiul în 
curs membrilor consiliului de adminis-
trație, dacă nu a fost stabilită prin actul 
constitutiv; e)să se pronunțe asupra gesti-
unii consiliului de administrație; f) să 
stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli 
şi, după caz, programul de activitate, 
programul de investiții şi modernizari pe 
exercițiul financiar următor şi să le modi-
fice pe parcursul anului la propunerea 
administratorilor. Art.10.5. va avea urmă-
toarea formulare: Art. 10.5. În relațiile cu 
terții societatea este reprezentată de către 
Consiliul de Administrație, având puteri 
de reprezentare şi angajare a societății. În 
ceea ce priveşte obținerea şi acordarea de 
credite, operațiuni de leasing, gajarea, 
vânzarea sau închirierea bunurilor socie-
tății, aceste hotărâri se iau de către Consi-
liul de Administrație indiferent de 
valoarea acestor operațiuni. Consiliul de 
Administrație poate delega oricare dintre 
puterile şi atribuțiile sale Directorului 
General sau altor persoane printr-o împu-
ternicire expresă. Delegarea de atribuții 
include delegarea dreptului de reprezen-
tare al Societății în relațiile cu terții, 
persoane fizice, juridice, instituții şi autori-
tăți ale statului. Art. 11.1. va avea urmă-
toarea formulare: Art. 11.1.Principalele 
atribuții ale Consiliului de Administrație 
sunt: a) În baza împuternicirii primite de 
la Adunarea Generală decide cu privire la: 
mutarea sediului societății, extinderea 
obiectului de activitate al societății, majo-
rarea capitalului social. b)Stabilirea direc-
țiilor principale de activitate şi de 
dezvoltare ale societății. c) Stabilirea poli-
ticilor contabile şi a sistemului de control 
financiar, precum şi aprobarea planificării 
financiare. d) Numirea şi revocarea direc-
torilor şi stabilirea renumerației lor. e) 
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Supravegherea activității directorilor. f) 
Pregătirea raportului anual, organizarea 
adunării generale a acționarilor și imple-
mentarea hotărârilor acesteia. g)Introdu-
cerea cererii pentru deschiderea procedurii 
insolvenței societății, potrivit Legii nr. 
85/2014 privind procedura insolvenței. h) 
Hotărăște contractarea de împrumuturi și 
operațiuni de leasing, gajarea, ipotecarea 
și închirierea capacităților de producție, 
acordarea creditelor către societățile din 
grup, indiferent de valoarea acestora. 
Pentru validitatea deliberărilor Adunării 
Generale Extraordinare este necesară 
prezența acționarilor deținând cel puțin o 
pătrime din numărul total de drepturi de 
vot. Toate documentele aflate și/sau la care 
se face referire în ordinea de zi se află la 
sediul societății spre consultare și analiză, 
în zilele lucrătoare de la ora 08.00-15.30. 
În situaţia în care nu se va întruni 
cvorumul legal în data de 24.06.2021, ora 
11.00, se convoacă cea de-a doua Adunare 
Generală Extraordinară a Acţionarilor, în 
data de 25.06.2021, ora 11.00, la adresa 
anterior menţionată.

LICITAȚII
l In vederea inoirii parcului de echipa-
mente tehnice SC Hidroconstructia SA 
scoate la vanzare prin licitatie urmatoa-
rele echipamente tehnice: - Excavator pe 
senile JCB tip JS 240 NLC; - Macara pe 
senile E 2503  60 Tone Forta. Preturile 
minime de incepere, conditiile de partici-
pare precum si alte detalii se pot obtine 
prin e-mail: adinel.avramesc@hidrocon-
structia.com si telefon 0755 042 786. 
Licitatia se va organiza in datele de : 
27.05.2021, 01.06.2021 si 06.06.2021 la 
sediul societatii din localitatea Hateg, 
strada Horea, Nr. 104 A, judetul Hune-
doara.

l Eurolemn Trans SRL - în reorganizare 
anunta vanzarea prin licitatie publica a  
bunului mobil reprezentand: Camion 
Articulat VOLVO A 25 E=prêt pornire 
licitatie=227.864,50 lei +T.V.A.  Pretul de 
pornire al licitatiei  este de 50% din 
pretul de evaluare + T.V.A. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la sediul ales 
al administratorului judiciar din Resita, 
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap.21, jud.Caras-Severin, telefon  0355-
429 116, pretul caietelor de sarcini fiind 
de 500 lei + T.V.A. Licitatia va avea loc in 
data de 04.06.2021, orele 09.30, la sediul 
ales al administratorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 

et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin. In caz de 
neadjudecare, se va organiza o noua lici-
tatie in data de 11.06.2021, orele 09.30, in 
data de 18.06.2021, orele 09.30 si 
respectiv in data de 30.06.2021, orele 
09.30.

l ElectrocentraLE Bucuresti SA socie-
tate in reorganizare, cu sediul in Bucu-
resti Splaiul Independentei nr. 227, 
sect.6, organizeaza sedinta de licitatie 
publica deschisa cu strigare in data de 
02.06.2021 ora 10 pentru inchirierea pe o 
perioada de 1 an, cu posibilitatea de 
prelungire cu perioade de 1 an, a unui 
imobil hala de 210mp din incinta CTE.
Bucuresti-Vest (detaliat pe https://elcen.
ro). In caz de neadjudecare la sedinta de 
licitatie din 02.06.2021 ora 10 licitatia se 
va relua din 7 in 7 zile pana la adjude-
carea de maxim 4 ori. Caietul de sarcini 
in valoare de 100 lei (inclusiv TVA) se 
achita prin numerar la casieria e la sediul 
unitatii. Orice relatii suplimentare se pot 
obtine la telefon 021.275.12.25 zilnic intre 
orele 10-14.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Consiliul 
Local Catalina, comuna Catalina, strada 
Principală, nr.413, județul Covasna, 
telefon/fax 0267/346.161, e-mail: primari-
acatal ina@yahoo.com, cod f iscal 
4201783. 2. Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: spațiu în 
suprafață de 70,70 mp din imobilul situat 
în comuna Catalina, sat Imeni, nr.4, 
județul Covasna, identificat prin CF nr. 
24917 Catalina, ce aparține domeniului 
privat al Consiliului Local Catalina, 
județul Covasna, conform H.C.L. 
26/28.12.2020 și temeiului legal: O.U.G. 
57/03.07.2019, art. 332-333. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Moda-
litatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: 
la cerere, de la sediul instituției, Compar-
timentul Secretariat. 3.2. Denumirea și 
datele de contact ale serviciului /compar-
timentului din cadrul instituției de la 
care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Se poate 
obține de la Compartimentul Secretariat 
din cadrul Primăriei Comunei Catalina, 

comuna Catalina, strada Principală, 
nr.413, județul Covasna. 3.3. Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ: 20 lei /exemplar, se 
achită numerar la casieria Primăriei 
Comunei Catalina. 3.4. Data-limită 
pentru so l ic i tarea  c lar i f icăr i lor : 
07.06.2021, ora 14.00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 16.06.2021, ora 
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Catalina, 
comuna Catalina, Compartimentul 
Secretariat, strada Principală, nr. 413, 
județul Covasna. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: se depun într-un singur exemplar, 
în două plicuri sigilate: unul exterior și 
unul interior. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 17.06.2021, ora 12.00, Primăria 
Comunei Catalina, comuna Catalina, 
strada Principală, nr. 413, județul 
Covasna. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon și /sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea liti-
giilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Covasna, 
Sfântu Gheorghe, Str.Kriza Janos, nr.2, 
județul Covasna, telefon 0267/311.606, 
fax 0267/316.053, e-mail: tb-covasna 
-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 24.05.2021.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/ sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Consiliul Local 
Catalina, comuna Catalina, strada Prin-
cipală, nr.413, județul Covasna, telefon/
fax 0267/346.161, e-mail: primariacata-
lina@yahoo.com, cod fiscal 4201783. 
2.Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și iden-
tificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: spațiu în suprafață de 77,97 
mp, cu destinație farmacie din imobilul 
situat în comuna Catalina, nr.374, identi-
ficat în CF nr.23159 Catalina, bun propri-
etate privată a Comunei Catalina, 
conform H.C.L.34/28.12.2020 și teme-
iului legal: O.U.G. 57/03.07.2019. 3.Infor-
mații 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: prin solicitarea scrisă, de la sediul 
Primăriei Comunei Catalina. 3.2. Denu-
mirea și adresa serviciului /compartimen-
tului din cadrul concedentului, de la care 
se poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Registratura 
Primăriei Comunei Catalina, comuna 
Catalina, Strada Principală, nr.413, 
județul Covasna. 3.3.Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: Persoanele intere-
s a t e  p o t  a c h i t a  c o n t r a v a l o a r e a 
documentației de atribuire de 100 Lei la 
casieria U.A.T.Catalina. 3.4.Data-limită 
pentru so l ic i tarea  c lar i f icăr i lor : 
08.06.2021, ora 15.00. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 17.06.2021, ora 
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Oferta va fi depusă la Registra-
tura Primăriei Comunei Covasna, 
comuna Catalina, Strada Principală, 
nr.413, județul Covasna. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar original și 2 exemplare 
copii. 5. Data și locul la care se va desfă-
șura sedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 18.06.2021, ora 12.00, la sediul 
Primăriei Comunei Catalina, comuna 
Catalina, Strada Principală, nr. 413, 
județul Covasna. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și /sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţi-
onarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Covasna, Sfântu Gheorghe, Str. Kriza 
Janos, nr.2, județul Covasna, telefon 
0267/311.606, fax 0267/316.053, e-mail: 
tb-covasna-reg@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 
24.05.2021.

l Muzeul Orașului Oradea -Complex 
Cultural, cu sediul în mun.Oradea, P-ța 
Emanuil Gojdu, nr.39 -41, jud. Bihor, cod 
fiscal: RO39170892, tel: 0730.018.046; 
E-mail: office@muzeulmoo.ro, organi-
zează licitație publică deschisă cu ofertă 
în plic pentru închirierea unui spațiu cu 
altă destinație decât acea de locuință, 
gestionat de Muzeul Orașului Oradea 
-Complex Cultural. Data limită de depu-
nere a ofertelor: 22.06.2021, ora 16.00. 
Data desfășurării ședinței de deschidere 
a ofertelor: 23.06.2021, ora 10.00. Docu-
mentația de atribuire o gasiți accesând 
site-ul www.muzeulmoo.ro

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Comuna 
Târnova, comuna Târnova, sat Târnova, 
nr.376, județul Caraș-Severin, telefon/fax 
0255/234.704, e-mail: primaria@tarnova.
ro, cod fiscal 3227262. 2.Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie închi-
riat: Pajiști U.A.T.Târnova, județul Caraș 
S e v e r i n ,  î n  s u p r a f a ț ă  t o t a l ă  d e 
267,9575Ha, conform caietului de sarcini, 
af late în domeniul public al Comunei 
Târnova, conform H.C.L. nr.28/14.05.2021 
și temeiului legal: O.U.G.57/03.07.2019, 
art. 332-333. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitațile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției, Compartimentul Regis-
tratură. 3.2. Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/compartimentului 
din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Se poate obține de la Comparti-
mentul Registratură din cadrul Primăriei 
Comunei Târnova, comuna Târnova, 
nr.376, județul Caraș-Severin. 3.3.Costul 
și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ: 250 lei/exemplar, ce 
se achită la casieria Primăriei Târnova, 
comuna Târnova, sat Târnova, nr.376, 
județul Caraș-Severin. 3.4.Data-limită 
pentru  so l i c i tarea  c lar i f i căr i lor : 
07.06.2021, ora 14.00. 4.Informații privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofer te lor :  15 .06 .2021 ,  ora  13 .00 . 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Târnova, comuna 
Târnova, Compartimentul Registratură, 
n r. 3 7 6 ,  j u d e ț u l  C a r a ș - S e v e r i n . 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depun într-un 
singur exemplar, în două plicuri sigilate: 
unul exterior și unul interior. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 
15.06.2021, ora 14.00, Primăria Comunei 
Târnova, comuna Târnova, nr.376, județul 
Caraș-Severin. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Secția de Contencios 

Administrativ a Tribunalului Caraș-Se-
verin, Reșița, str.Horea, nr.2-4, județul 
Caraș-Severin, telefon +40255/213.304, 
fax +40255/211.554, e-mail: ecris.115@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 24.05.2021.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și /sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Comuna Gura 
Ialomiței, comuna Gura Ialomiței, Strada 
1 Decembrie, nr.165, județul Ialomița, 
telefon 0764.754.382, e-mail: primaria_
guraialomitei@yahoo.com, cod fiscal 
18077236. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea 
și identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: -suprafață de 1.974 mp 
teren intravilan, situat în comuna Gura 
Ialomiței, județul Ialomița, T194, P1127, 
aparț inând domeniului  privat  al 
Comunei Gura Ialomiței, conform Hotă-
rârii Consiliului Local nr.16/05.04.2021, 
județul Ialomița, în temeiul Ordonanței 
d e  U r g e n ț ă  a  G u v e r n u l u i  n r. 
57/03.07.2019 privind Codul adminis-
trativ, cu modificările și completările 
ulterioare; -suprafața de 20.000mp teren 
intravilan, situat în comuna Gura 
Ialomiței, județul Ialomița, T331/1, P76, 
aparț inând domeniului  privat  al 
Comunei Gura Ialomiței ,  județul 
Ialomița, conform Hotărârii Consiliului 
Local nr.18/05.04.2021, în temeiul Ordo-
nanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/03.07.2019 privind Codul adminis-
trativ, cu modificările și completările 
ulterioare; -suprafata de 6.000mp teren 
intravilan, situat în comuna Gura 
Ialomiței, județul Ialomița, T14, P11, 
aparț inând domeniului  privat  al 
Comunei Gura Ialomiței ,  județul 
Ialomița, conform Hotărârii Consiliului 
Local nr. 15/05.04.2021, în temeiul Ordo-
nanței de Urgență a Guvernului nr. 
57/03.07.2019 privind Codul adminis-
trativ, cu modificările și completările 
ulterioare; -suprafața de 6.000mp, situată 
în comuna Gura Ialomiței, județul 
Ialomița, T396/1, P48, conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 17/05.04.2021, apar-
ținând domeniului privat al Comunei 
Gura Ialomiței, județul Ialomița, în 
temeiul Ordonanței de Urgență a Guver-
nului nr.57/03.07.2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și comple-
tările ulterioare; -suprafață de 2.500mp, 
situată în comuna Gura Ialomiței, 
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județul Ialomița, T16, conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 23/10.05.2021, apar-
ținând domeniului privat al Comunei 
Gura Ialomiței, județul Ialomița, în 
temeiul Ordonanței de Urgență a Guver-
nului nr.57/03.07.2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și comple-
tările ulterioare. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin solici-
tarea scrisă, de la sediul Primăriei 
Comunei Gura Ialomiței ,  județul 
Ialomița. 3.2.Denumirea și adresa servi-
ciului /compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Registratura Primăriei Comunei 
Gura Ialomiței, comuna Gura Ialomiței, 
Strada 1 Decembrie, nr. 165, județul 
Ialomița. 3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul: Gratuit. 3.4.Data-limită 
pentru so l ic i tarea  c lar i f icăr i lor : 
07.06.2021, ora 15.00. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 15.06.2021, ora 
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Oferta va fi depusă la Registra-
tura Primăriei Comunei Gura Ialomiței, 
comuna Gura Ialomiței, Strada 1 Decem-
brie, nr. 165, județul Ialomița. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original 
și 2 exemplare copii. 5. Data și locul la 
care se va desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 15.06.2021, ora 
12.00, la sediul Primăriei Comunei Gura 
Ialomiței, comuna Gura Ialomiței, Strada 
1 Decembrie, nr.165, județul Ialomita. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Acțiunea în justiție se poate 
introduce la Secția de Contencios Admi-
nistrativ a Tribunalului Ialomița, 
Slobozia, Bdul Cosminului, nr.12, județul 
Ialomița, cod poștal 920030, telefon 
0243/236.952, fax 0243/232.266, e-mail: 
tr-ialomita-pgref@just.ro, infopubil@
just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 24.05.2021.

l Comuna Movileni, cu sediul în comuna  
Movileni, judeţul Galaţi, cod poștal 
807195, telefon 0236/823.002, fax 
0236/823.006, cod fiscal 3814747, e-mail: 
primaria.movileni@yahoo.com, organi-
zează licitație publică pentru atribuirea 
contractelor de concesiune pe loturi-su-
prafețe de teren intravilan din domeniul 
privat al comunei Movileni, până la 
1.000mp teren, destinate construirii de 
locuințe și anexe gospodărești, pe durata 
existenței construcțiilor până la 49 de 
ani, după cum urmează: Loturi 2-7 și 
10-20 situate în T50/1, P197/2; Loturi 2-8 
și 10-16 situate în T49/1, P192/2, în data 

de 16.06.2021, ora 10.00. Prețul de 
pornire la licitație în cuantum de 90 Lei  
/723mp /an și 125 Lei /998-1.000 mp /an. 
Data limită de depunere a ofertelor: 
16.06.2021, ora 09.30, la sediul Primăriei 
Comunei Movileni. Documentația nece-
sară pentru elaborarea și prezentarea 
ofertelor se pune la dispoziția celor inte-
resați la sediul Primăriei Comunei Movi-
leni, județul Galați. Relaţii suplimentare 
la tel.0236/823.002 sau la sediul Primăriei 
Comunei Movileni, judeţul Galaţi.

l SC Real Bucov SA, prin lichidator 
judiciar, anunta vanzarea la licitatie 
publica la pretul de 99.218 lei a urmato-
rului activ imobiliar situat in com. Bucov, 
sat Pleasa, str.Industriei nr.1, jud.
Prahova compus din teren intravilan Cc 
de 3.589 mp si urmatoarele constructii: 
Cladire  C6-Stat ie  e lectr ica P cu 
Sc=235,21 mp, C 51-Casa pompelor cu 
Sc= 137,07 mp inscris in CF 20212 a loc. 
Bucov. Pretul de pornire al licitatiei este 
redus la 50% fata de cel din raportul de 
evaluare intocmit de PFA Constantin 
Valerica si aprobat de Adunarea Credito-
rilor din 28.01.2021. Licitatiile publice 
vor avea loc pe data de: 02.06.2021, 
03.06.2021, 08.06.2021, 10.06.2021, 
15.06.2021, 17.06.2021, 22.06.2021, 
24.06.2021, 29.06.2021, 01.07.2021, orele 
12.00 la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl.33S1 
Cab.7B, Et.7. Conditiile de participare la 
licitatie si relatii suplimentare in caietul 
de sarcini intocmit de lichidatorul judi-
ciar la pretul de 4.000 lei fara TVA si la 
tel. 0344104525.

l R.A. -A.P.P.S. Bucuresti S.R.P. Victoria 
Cluj cu sediul în Cluj Napoca, b-dul 21 
Decembrie 1989, nr.54-56, jud.Cluj, 
anunță organizarea licitației pentru 
închirierea unor spații din administrarea 
S.R.P. Victoria Cluj pe o perioadă de 5 
(cinci) ani, după cum urmează: -spațiu 
comercial cu destinația depozit cu supra-
fața construită de 672 mp, situat pe 
strada Libertății, nr.63, comuna Apahida, 
jud.Cluj, cu preț de pornire a licitației de 
1.182 euro /spațiu /lună (cf.CF nu se 
aplică TVA) -a treia licitaţie. Garanția de 
participare la licitație este de 2.364Euro. 
Documentele necesare participării sunt 
specificate în documentația de licitație, 
prețul unei documentații este de 500Lei și 
se poate obține de la sediul S.R.P. Victoria 
Cluj de la data de 26.05.2021. Data limită 
de solicitare de clarificări este 07.06.2021. 
Data limită de depunere a ofertei este de 
11.06.2021, ora 10.00, la Secretariatul 
sucursalei. Program: L-V, 09.00-14.00 (nu 
și în zilele de sărbători legale). Licitația 
va avea loc la sediul S.R.P.Victoria, Cluj 
Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.54-
56, jud.Cluj, în data de 15.06.2021, ora 
10.00. Informații suplimentare la tel. 
0264/598.776, 0722.364.784, e-mail: 
srpvictoria@upcmail.ro. Persoană de 
contact este Vadan Mircea -șef birou 
tehnic. Litigiile ce ar putea interveni se 

vor soluționa pe cale amiabilă. În cazul în 
care nu pot fi rezolvate în acest mod, 
competența de soluționare revine instan-
țelor judecătorești române.

l Primăria orașului Mioveni, B-dul 
Dacia nr.1, tel.  0348/450000, fax: 
0248/260500, organizează licitaţie publică 
deschisă pentru închirierea terenului în 
suprafață de 1866 mp situat în curtea 
Liceului Tehnologic Construcții de 
Mașini Colibași. Data limită pentru 
primirea ofertelor: 18.06.2021, ora 1200. 
Data desfășurării licitaţiei publice 
deschise: 18.06.2021, ora 1400. Licitaţia 
va avea loc la sediul Primăriei orașului 
Mioveni, Bd. Dacia, nr.1, în sala de 
ședinţe a Consiliului Local. Preţul de 
pornire a licitaţiei este de 200 euro/lună. 
Închirierea se face pentru o perioadă de 
10 ani, cu posibilitate de prelungire prin 
acordul părților. Documentaţia de atri-
buire și caietul de sarcini pot fi procurate 
de la Biroul Patrimoniu începând cu data 
de: 27.05.2021. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la tel.0348/455113 – Biroul 
Patrimoniu, între orele 9 - 15.

l  Subscrisa  SP Evrika Insolvency 
IPURL, cu datele de identificare din 
antet, reprezentata prin asociat coordo-
nator av. Liscan Aurel, in calitate de lichi-
dator judiciar al Dumalex Group SA, 
desemnat prin Hotararea din data de  
03.07.2014 pronuntata in dosar nr. 
866/93/2014 aflat pe rolul Tribunalului 
Ilfov, anunta scoaterea la vanzare a 
bunului imobil af lat in proprietatea 
Dumalex Group SA, constand  in teren in 
suprafata de 5200 mp  si constructie  -hala 

industriala – in suprafata de 5089 mp  
edificata pe acesta avand destinatie 
„Sectie bauturi” inscrise in Cartea 
Funciara  nr. 52581 a localitatii Glina, 
Judet Ilfov si numar cadastral 137/1 
situate in Com. Glina, Intrarea Abato-
rului, Nr.1, Judet Ilfov la suma de 487.200 
Euro (TVA aplicabil conform normelor 
din Codul fiscal in vigoare la data valorifi-
carii).Vanzarea bunului imobil apartinand 
societatii falite se va organiza in data de 
24.06.2021 ora 14.00, prin licitatie publica 
cu strigare. In cazul in care bunul imobil 
nu se va adjudeca la termenul de licitatie 
stabilit, se vor organiza alte 7 (sapte)  lici-
tatii, saptamanale,  in data de 01.07.2021, 
08.07.2021, 15.07.2021, 22.07.2021, 
29.07.2021, 06.08.2021 si 13.08.2021 la 
aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor 
va fi stabilit la sediul lichidatorului judi-
ciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, 
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor 
depune documentele de inscriere la lici-
tatie mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00. 
Date despre starea bunului, pretul aces-
tuia, conditiile de inscriere la licitatie 
precum si modul de organizare a acestora 
se pot obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. Caietele 
de sarcini se pot achizitiona de la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. 
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, 
sector 3. Costul unui caiet de sarcini este 
de 3000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obligatorie pentru 
toti participantii la licitatie. Relatii supli-
mentare se pot obtine la tel. 021.227.28.81.

PIERDERI
l Licenţa audiovizuală aprobată de CNA 
în data de 30.01.2018 cu ocazia prelungirii, 
precum și decizia de autorizare a firmei TV 
Sirius SRL cu sediul social în Municipiul 
Drobeta Turnu Severin, str.Mareșal 
Averescu, nr.14, parter, judeţul Mehedinţi, 
cu activitatea principală: 5911 -activităţi de 
producţie cinematografică, video și de 
programe de televiziune (CUI 22204605 din 
data de 02.08.2007; Nr.de Înregistrare în 
registrul Comerţului: J25/464/02.08.2007 
-eliberat: 27.04.2016). Se declară pierdute.

l Pierdut certificat de pregătire profesio-
nală CPC și ADR pe numele Cosma 
Cosmin- Vasile eliberate de A.R.R. Tulcea. 
Se declară nule.

l Subscrisa Riviera Grup SRL, cu sediul 
social în Râmnicu Vâlcea, Str. Calea Lui 
Traian, Nr.190, Județul Vâlcea, înregis-
trată la ONRC Vâlcea cu numărul de 
ordine J38/653/1997 și CUI: RO10013733, 
reprezentată prin administrator Udubae 
Adrian, legitimat cu CI seria VX, nr. 
596502, eliberat de SPCLEP Rm. Vâlcea, 
la data de 25.02.2015, declară pierderea 
Casei de marcat modelul COMPACT M0l 
cu seria de fabricație ZCM040905 și 
numărul unic de identificare AMEF 
1000331401 și documentele acesteia, 
Cartea de intervenții și Registrul special.

l Pierdută Autorizația de interpret și 
traducător nr.3303/23.06.2000, eliberată de 
Ministerul Justiției, pe numele Iacob 
Elena. O declar nulă.

Din tainele  
vieții și ale  
Universului 

de Scarlat Demetrescu
”M-am hotărât să dau la iveală acest tratat pentru 

ca omul să-și potolească întrucâtva setea de a 
cunoaște marile mistere ce-l înconjoară” 

Miercuri, 12 mai: Volumul 1
Miercuri, 19 mai: Volumul 2
Miercuri, 26 mai: Volumul 3

Preț: 
25 de lei 
ziarul +  
cartea

Jurnalul îți oferă trei volume ale unei cărți pentru 
minte, trup și suflet. Un ghid pentru evoluția  

spirituală, care îți va schimba viziunea asupra vieții
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