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OFERTE SERVICIU
l Tucano Coffee S.R.L. angajează
Director Cafenea (COR 141118),
pentru sediul din București.
Programări interviu la telefon
0771.409.786. Candidații trebuie
să se prezinte la interviu cu CV.
l Societatea Aurora Construct
Montaj SA, cu sediul în Voluntari,
Intr. Nicolae Bălcescu, nr. 10,
județ Ilfov, anunţă organizarea
evaluării/selecţiei candidaţilor
pentru funcţia de Administrator
al societății -5 posturi-, în conformitate cu dispoziţiile art.29 alin.
(7) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.109/2011, privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Dosarele de
înscriere/candidatii trebuie să
respecte prevederile OUG
nr.109/2011 si vor fi depuse până
la data de 25.09.2020 la Registratura societății Aurora Construct
Montaj SA, Intr.Nicolae Bălcescu,
nr. 10, Voluntari, Ilfov, în plic
închis şi sigilat. Relații la telefon
0729.811.594.
l Societatea Aurora Construct
Montaj SA, cu sediul în Voluntari,
Intr. Nicolae Bălcescu, nr. 10,
județ Ilfov, anunţă organizarea
evaluării/selecţiei candidaţilor
pentru funcţia de Director
General al societății, în conformitate cu dispoziţiile art.35 alin.(6)
din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.109/2011, privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Dosarele de
înscriere/candidații trebuie să
respecte prevederile OUG
nr.109/2011 și vor fi depuse până
la data de 25.09.2020 la Registratura societății Aurora Construct
Montaj SA, Intr.Nicolae Bălcescu,
nr. 10, Voluntari, Ilfov, în plic
închis şi sigilat. Relații la telefon
0729.811.594.
l Societatea Ecovol SA, cu sediul
în Voluntari, Bld.Dunării, nr. 52A,
județ Ilfov, anunţă organizarea
evaluării/selecţiei candidaţilor
pentru funcţia de Administrator
al societății -5 posturi-, în conformitate cu dispoziţiile art.29 alin.
(7) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.109/2011, privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Dosarele de
înscriere/candidații trebuie să
respecte prevederile OUG
nr.109/2011 și vor fi depuse până
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la data de 25.09.2020 la Registratura societății Ecovol SA, Bld.
Dunării, nr.52A, Voluntari, Ilfov,
în plic închis şi sigilat. Relații la
telefon 0729.811.594.
l Societatea Ecovol SA, cu sediul
în Voluntari, Bld. Dunării, nr.
52A, județ Ilfov, anunţă organizarea evaluării/selecţiei candidaţilor pentru funcţia de Director
General al societății, în conformitate cu dispoziţiile art.35 alin.(6)
din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.109/2011, privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Dosarele de
înscriere/candidații trebuie să
respecte prevederile OUG
nr.109/2011 și vor fi depuse până
la data de 25.09.2020 la Registratura societății Ecovol SA, Bld.
Dunării, nr. 52A, Voluntari, Ilfov,
în plic închis şi sigilat. Relații la
telefon 0729.811.594.
l Societatea Electrovol SA, cu
sediul în Voluntari, Bld.Dunării,
nr. 71, județ Ilfov, anunţă organizarea evaluării/selecţiei candidaţilor pentru funcţia de
Administrator al societății -5
posturi-, în conformitate cu dispoziţiile art.29 alin.(7) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.109/2011, privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor
publice. Dosarele de înscriere/
candidații trebuie să respecte
prevederile OUG nr.109/2011 și
vor fi depuse până la data de
25.09.2020 la Registratura societății Electrovol SA, Bld. Dunării,
nr. 71, Voluntari, Ilfov, în plic
închis şi sigilat. Relații la telefon
0729.811.594.
l Societatea Electrovol SA, cu
sediul în Voluntari, Bld. Dunării,
nr. 71, județ Ilfov, anunţă organizarea evaluării/selecţiei candidaţilor pentru funcţia de Director
General al societății, în conformitate cu dispoziţiile art.35 alin.(6)
din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.109/2011, privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Dosarele de
înscriere/candidații trebuie să
respecte prevederile OUG
nr.109/2011 și vor fi depuse până
la data de 25.09.2020 la Registratura societății Electrovol SA, Bld.
Dunării, nr. 71, Voluntari, Ilfov, în
plic închis şi sigilat. Relații la
telefon 0729.811.594.

l Societatea Fotbal Club Voluntari SA, cu sediul în Voluntari, str.
Erou Niță Pintea, nr. 41, județ
Ilfov, anunţă organizarea evaluării/selecţiei candidaţilor pentru
funcţia de Administrator al societății -5 posturi-, în conformitate
cu dispoziţiile art.29 alin.(7) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice. Dosarele
de înscriere/candidații trebuie să
respecte prevederile OUG
nr.109/2011 și vor fi depuse până
la data de 25.09.2020 la Registratura societății Fotbal Club Voluntari SA, str. Erou Niță Pintea, nr.
41, Voluntari, Ilfov, în plic închis
şi sigilat. Relații la telefon
0729.811.594.
l Societatea Fotbal Club Voluntari SA, cu sediul în Voluntari, str.
Erou Niță Pintea, nr. 41, județ
Ilfov, anunţă organizarea evaluării/selecţiei candidaţilor pentru
funcţia de Director General al
societății, în conformitate cu
dispoziţiile art.35 alin.(6) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice. Dosarele
de înscriere/candidații trebuie să
respecte prevederile OUG
nr.109/2011 și vor fi depuse până
la data de 25.09.2020 la Registratura societății Fotbal Club Voluntari SA, str. Erou Niță Pintea, nr.
41, Voluntari, Ilfov, în plic închis
şi sigilat. Relații la telefon
0729.811.594.
l Societatea Servicii Funerare
ABS. Voluntari SRL, cu sediul în
Voluntari, str.Cumpenei, nr.94bis,
județ Ilfov, anunţă organizarea
evaluării/selecţiei candidaţilor
pentru funcţia de Administrator
al societății, în conformitate cu
dispoziţiile art.29 alin.(7) din
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CHICIOROAGĂ MIHĂIŢĂ ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ – în faliment, cu
sediul în localitatea Oraviţa, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în Registrul
Comerţului F11/775/2012, CUI 3065199, vă face cunoscut faptul că în data de
02.09.2020, ora 13,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Licev Grup SPRL
din Reşiţa, str. Horea bl.A2, parter, licitaţie publică cu strigare privind vânzarea următoarelor bunuri aparţinând debitoarei:
1) Adăpost animale şi teren in suprafaţa de 5.755 mp situat în Agadici, jud. Caraş-Severin, CF 33.386 Oraviţa nr. cad. 33.386 la preţul de 12.297 euro + TVA,
reprezentând 70 % din preţul de evaluare.
2) Semănătoare KUHN Premia 4000 la preţul de 5.249 euro + TVA, reprezentând
70 % din preţul de evaluare.
În cazul în care bunurile scoase la licitaţie nu se vând la data stabilită,
următoarele licitații vor avea loc astfel: 16.09.2020, 30.09.2020, 14.10.2020,
28.10.2020, 11.11.2020, 25.11.2020 ora 13,00 la sediul lichidatorului judiciar, la
același preț.
Caietele de sarcini se pot achiziţiona de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea de 500 lei+ TVA pentru imobil şi 200 lei+ TVA pentru bunul mobil. Înscrierea
la licitaţie se poate face de luni până vineri cu excepția zilei în care are loc licitaţia.
Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din prețul de pornire al licitației.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255.212.940, email: licevgrup@gmail.com sau la sediul lichidatorului judiciar.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice. Dosarele
de înscriere/candidații trebuie să
respecte prevederile OUG
nr.109/2011 și vor fi depuse până
la data de 25.09.2020 la Registratura societății Servicii Funerare
A B S . Vo l u n t a r i S R L , s t r.
Cumpenei, nr.94bis, Voluntari,
Ilfov, în plic închis și sigilat.
Relații la telefon 0729.811.594.
l Societatea Servicii Funerare
ABS. Voluntari SRL, cu sediul în
Voluntari, str. Cumpenei, nr. 94bis,
județ Ilfov, anunţă organizarea
evaluării/selecţiei candidaţilor
pentru funcţia de Director
General al societății, în conformitate cu dispoziţiile art.35 alin.(6)
din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.109/2011, privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Dosarele de
înscriere/candidații trebuie să
respecte prevederile OUG
nr.109/2011 și vor fi depuse până

la data de 25.09.2020 la Registratura societății Servicii Funerare
A B S . Vo l u n t a r i S R L , s t r.
Cumpenei, nr. 94bis, Voluntari,
Ilfov, în plic închis şi sigilat.
Relații la telefon 0729.811.594.
l Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru
Electrotehnică- ICMET Craiova
organizează concurs pentru
ocuparea funcției de Consilier
juridic- 1 post. Obiectul principal
de activitate al ICMET Craiova
este „Cercetare și dezvoltare în
alte științe naturale și inginerie”
(cod CAEN 7219) și este stabilit
prin HG nr.81/11.02.1999, modificată prin HG nr.1495/2008,
privind organizarea și funcționarea Institutului Naţional de
Cercetare-Dezvoltare și Încercări
pentru Electrotehnică- ICMET
Craiova. Concursul se va desfășura la sediul ICMET Craiova din
Bvd.Decebal, nr. 118A, Craiova,
în data 10.09.2020, începând cu
ora 09:00. Dată limită de depunere a dosarului: 04.09.2020, ora

II

ANUNȚURI
Marți, 25 august 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

14:00. Metodologia de concurs,
Regulamentul de desfășurare a
concursului, Criteriile de selecție,
Atribuțiile funcției, etc. se obțin
de pe pagina web a institutului:
www.icmet.ro, sau de la sediul
unității. Informaţii suplimentare
se pot obţine la numărul de
telefon: 0351.404.888, interior 218
(în intervalul orar 09:00-15:00)
sau la adresa de e-mail: istanca@
icmet.ro
l Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru
Electrotehnică- ICMET Craiova
organizează concurs pentru
ocuparea funcției de Electronist1 post. Obiectul principal de activitate al ICMET Craiova este
“Cercetare și dezvoltare în alte
științe naturale și inginerie” (cod
CAEN 7219) și este stabilit prin
HG nr.81/11.02.1999, modificată
prin HG nr.1495/2008, privind
organizarea și funcționarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru
Electrotehnică- ICMET Craiova.
Concursul se va desfășura la
sediul ICMET Craiova din Bvd.
Decebal, nr. 118A, Craiova, în
data 30.09.2020, începând cu ora
09:00. Data limită de depunere a
dosarului: 24.09.2020, ora 14:00.
Metodologia de concurs, Regulamentul de desfășurare a concursului, Criteriile de selecție,
Atribuțiile funcției, etc. se obțin
de pe pagina web a institutului:
www.icmet.ro, sau de la sediul
unității. Informaţii suplimentare
se pot obţine la numărul de
telefon: 0351.404.888, interior 218
(în intervalul orar 09:00-15:00)
sau la adresa de e-mail: istanca@
icmet.ro

CITAŢII
l Numitul El Sawaf El Sayed
Ahmed El Sayed este chemat în
data de 17.09.2020, ora 09:00 la
Tribunalul Iași, sala VIII, et IV,
complet D5, in calitate de pârât
in dosarul 820/99/2020, în contradictoriu cu reclamanta Climescu
Anca Gabriela.
l Biroul Notarial Public Vieru
Cornelia, cu ultimul domiciliu în
Vaslui, este chemat la Judecătoria
Huși, Str.Alex Giugaru, Nr.1,
Huși, în ziua de 10.09.2020, ora
11:30, Completul C1 Civile, în
calitate de Pârât, dosarul
nr.1943/244/2019, în proces cu

Savescu Constantin, în calitate de
Reclamant, Savescu Dorina, în
calitate de Reclamant, acțiune în
constatare drept de proprietate.

SOMAŢII
l Somaţie. Se aduce la cunoştinţă că pe rolul Judecătoriei
Arad se af lă dosarul
nr.10034/55/2020, cu termen de
judecată la data de 30 septembrie
2020, având ca obiect cererea
petentului Bizău Mihai, cu domiciliul în Felnac, nr. 100, jud.Arad
pentru: constatarea dobândirii de
către petent a următoarelor
imobile (proprietatea tabulară a
numitei Perin Maria, decedată la
data de 26.08.1991 în Felnac): 1.
Teren agricol înscris în CF
nr.303383 Felnac, nr. tarla T105,
nr. top 567/22, în suprafaţă de
28.100mp, evidenţiat în TP
nr.35026/1993; 2.Teren agricol,
înscris în CF nr.304990 Felnac, nr.
tarla 109, nr. top 577/244, în
suprafaţă de 8.600mp, evidenţiat
în TP nr.35026/1993; 3.Teren
agricol, înscris în CF nr.306139
Felnac, nr. tarla 17, nr. top 51/53,
în suprafaţă de 5.000mp, evidenţiat în TP nr.35026/1993 şi a
următoarelor imobile (proprietatea tabulară a numitului
Lingurar Gheorghe, decedat la
data de 04.02.1993 în Secusigiu):
1.Teren agricol situat în extravilanul localităţii Felnac, nr. tarla
103, nr. top 558/31, în suprafaţă
de 7.300mp, evidenţiat în TP
nr.34641/1993, înscris în CF
nr.303704 Felnac, nr. cad 303704
Felnac, având în realitate
7.206mp; 2. Teren agricol, situat
în extravilanul localităţii Felnac,
nr. tarla 110, nr. top 579/61, în
suprafaţă de 2.300mp, evidenţiat
în TP nr.34641/1993, înscris în CF
nr. 303250 Felnac, nr. cad 303250
Felnac; 3. Teren agricol situat în
extravilanul localităţii Felnac, nr.
tarla 46, nr. top 205/31, în suprafaţă de 1.300mp, evidenţiat în TP
nr.34641/1993, înscris în CF
nr.305604 Felnac, nr. cad. 305604
Felnac. Persoanele interesate pot
face opoziţie la numărul de dosar
indicat mai sus în termen de o
lună de la data publicării
prezentei somaţii.

DIVERSE
l Comunicat de presă. URB
Rulmenti Suceava S.A., informează că Raportul Semestrial
2020 întocmit conform Regula-

mentului ASF nr.5/2018 a fost
depus la A.S.F. și la B.V.B. și se
află la dispoziția acționarilor la
sediul societății din Suceava,
Zona Ind.Scheia, f.n. Raportul
Semestrial 2020 se găsește și pe
pagina web a societății: www.
urb-s.ro. Informații suplimentare
la telefon: 0330.101.605 între
orele 08:00-16:00.
l Prin prezenta, vă informăm că
se află în curs de avizare documentația de urbanism Plan Urbanistic General al Localității
Pantelimon. Publicul interesat
poate consulta documentația atât
pe site-ul instituției Secțiunea
-Urbanism, cât și în fiecare zi de
marți din cadrul saptămânii de
lucru. Telefon 021.350.24.42,
int.208. Persoane de contact:
Elena Otilia Tarită Cîmpeanu
-Arhitect Șef, Raluca Croitoru
-Șef Birou Urbanism.
l Lichidatorul judiciar Consortiul SGB Insolvency Consult Sprl
-Dinu, Urse Și Asociații SPRL
prin Dinu Urse Si Asociatii
SPRL, notifica creditorii cu
privire la deschiderea falimentului in procedura generala
prevazuta de Legea nr. 85/2014,
impotriva debitoarei Global
Adiela S.R.L., cu sediul social în
comuna Borcea, str. Calea Calarasi, nr. 415, jud. Calarasi, Cod de
identificare fiscală 30830430,
Număr de ordine în registrul
comerţului J51/420/2012,
conform Sentintei Civile nr.
67/2020 din data de 22.07.2020,
pronunţată de Tribunalul Călărași, Secţia Civilă în dosarul
nr.1582/116/2018. Termenul
limita pentru inregistrarea cererii
de admitere a creantelor asupra
averii debitorului - 04.09.2020,
termenul de verificare a creantelor, de intocmire si publicare in
BPI a tabelului suplimentar de
creante - 05.10.2020, termenul de
intocmire a tabelului definitiv
consolidat al creantelor 05.11.2020. Urmatorul termen de
judecata a fost fixat pentru data
de 17.11.2020. Pentru relatii:
021.318.74.25.
l Satu Mare Shopping City
S.R.L. in calitate de titular
anunta publicul interesat asupra
declansarii etapei de incadrare,
conform HG-1076/2004, in
vederea obtinerii avizului de
mediu pentru: Plan Urbanistic

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Zonal Construire Locuinte Colective si Functiuni Conexe, realizare de parcari, amenajarea
incintei cu spatii verzi plantate,
alei carosabile si pietonale, imprejmuirea terenului, amplasare post
trafo, bransare la utilitati, organizare de santier, amenajare accese
Propus a fi realizat in Str. Digului
6, Mun. Satu Mare. Prima
versiune a planului poate fi
consultata la sediul titularului din
Str.Careiului 17, Satu Mare, in
zilele de luni-vineri, intre orele
10:00-16:00 si la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului din
Satu Mare str. Mircea cel Batran
nr.8/B, luni-joi intre orele 8:0016:30, vineri intre orele 8:0014:00, din data de 26.08.2020.
Publicul interesat poate transmite, in scris, comentarii si
sugestii, pana la data de
10.09.2020 (in termen de 15 zile
calendaristice de la data publicarii celui de-al doilea anunt), la
sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului din Satu Mare str.
Mircea cel Batran nr.8/B,
cod-440012, fax 0261.733.500,
e-mail: office@apmsm.anpm.ro
l Anunț prealabil privind
afișarea publică a documentelor
tehnice ale cadastrului. Denumire
județ: Brașov. Denumire: UAT
Hârseni. Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Hârseni,
județul Brașov, anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru Planul parcelar
T16: Arabil 272/1/2 detaliu, pe o
perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14 alin.(1) și (2)
din Legea cadastrului și a Publicității Imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Data de
început a afișării: 26.08.2020.
Data de sfârșit a afișării:
26.10.2020. Adresa locului afișării
publice: Primăria Hârseni, situată
în comuna Hârseni, sat Hârseni,
nr. 175, județul Brașov, precum și
pe pagina de internet http://www.
primariaharseni.ro. Cererile de
rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la
sediul Primăriei Comunei
Hârseni. Informații privind
Programul Național de Cadastru
și Carte Funciară 2015-2023 se
pot obține pe site-ul ANCPI la
adresa: www.ancpi.ro/pnccf/.
l Anunț prealabil privind
afișarea publică a documentelor

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
tehnice ale cadastrului. Denumire
județ: Brașov. Denumire: UAT
Hârseni. Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Hârseni,
județul Brașov, anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru Planul parcelar
T32: Arabil 663/72 detaliu, pe o
perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14 alin.(1) și (2)
din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Data de
început a afișării: 26.08.2020.
Data de sfârșit a afișării:
26.10.2020. Adresa locului afișării
publice: Primăria Hârseni, situată
în comuna Hârseni, sat Hârseni,
nr. 175, județul Brașov, precum și
pe pagina de internet http://www.
primariaharseni.ro. Cererile de
rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la
sediul Primăriei Comunei
Hârseni. Informații privind
Programul Național de Cadastru
și Carte Funciară 2015-2023 se
pot obține pe site-ul ANCPI la
adresa: www.ancpi.ro/pnccf/.

ADUNĂRI GENERALE
l În conf. cu art.8, 1, alin.1; art.8,
2, a), alin.11 din Statut și Cap.II,
art.5A, b) din ROI, Președintele
convoacă Adunarea Generală
Extraordinară a Asociației Club
22 în data de 29.08.2020, ora
09:00, la sediul din București,
B-dul.Mircea Eliade, nr.12, Sector
1. Tel.021.231.17.81. Ordinea de
zi: 1.Modificare Statut și ROI; 2.
Diverse.
l SC Antares Transport SA, cu
sediul social în localitatea
Șelimbăr, Aleea Monumentului,
nr. 1, județul Sibiu, înregistrată la
Registrul Comerţului sub
nr.J/32/794/2013, având cod fiscal
RO1472990, tel.0250.734161;
0350.809401; 0745.663933, fax:
0250.733179, adresa aleasă
pentru corespondență la punctul
de lucru din Râmnicu Vâlcea, str.
Dacia, nr. 10, jud.Vâlcea, reprezentată prin dl. Becșenescu
Dumitru, în calitate de Președinte
al Consiliului de Administrație,
convoacă în conformitate cu
prevederile Legii nr.31/1990
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății
Antares Transport SA pentru
data de 24.09.2020, la punctul de
lucru al Societății din Râmnicu
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Vâlcea, ora 12:00, cu următoarea
ordine de zi: 1. Aprobarea majorării capitalului social al SC
Antares Motors SRL cu creanța
pe care Antares Transport o
deține asupra acesteia la data de
30.06.2020, la care Antares Transport este acționar. 2. Aprobarea
solicitării SC Antares Management SRL de compensare a datoriei pe care o are față de Antares
Transport cu cota parte din acțiunile pe care aceasta le deține la
societatea creditoare, la care
Antares Transport este acționar.
3.Diverse. În cazul neîndeplinirii
condițiilor legale pentru convocarea Adunării Generale Extraordinare a Asociaților Societății
Antares Transport SA la data de
24.09.2020, a doua convocare va
avea loc la data de 25.09.2020, ora
12:00, în aceeași locație, pentru
deliberarea acelorași probleme
propuse la ordinea de zi a celei
dintâi Adunări Generale Extraordinare.

LICITAŢII
l U.A.T. Comuna Probota,
comuna Probota, județul Iași,
C.U.I. 4540364, telefon
0232/297572, email: primariaprobota@yahoo.com; Data publicării
anunțului de licitație în Monitorul
Oficial al României- 22.07.2019;
Criteriul de atribuire a contractului de vânzare: prețul cel mai
ridicat. Numărul ofertelor primite
și a celor declarate valabile: câte
2(două) pentru fiecare lot. Ofertele declarate câștigătoare: S1=
1.350mp- Leonte Mihai, Iași, Str.
Harhas, nr.3. S2= 2.238mp- Bujoreanu Nadia, Iași, strada Simion
Bărnuțiu, 67A. Litigiile se soluționează de Tribunalul Iași, Strada
Elena Doamna, nr. 1A. Dată
informare ofertanți privind
decizia de stabilire a ofertei câștigătoare:19.08.2020.
l U.A.T. Comuna Probota,
comuna Probota, județul Iași,
C.U.I. 4540364, telefon
0232/297572, email: primariaprobota@yahoo.com; Data publicării
anunțului de licitație în Monitorul
Oficial al României- 23.07.2019;
Criteriile de atribuire a contractului de închiriere sunt: -Cel mai
mare nivel al chiriei- 40%; -Capacitatea economico-financiară a
ofertanților- 20%; -Protecția
mediului înconjurător- 20%;
Condiții specifice impuse de

natura bunului închiriat- 20%.
Numărul ofertelor primite și a
celor declarate valabile: câte
2(două) pentru fiecare lot. Ofertele declarate câștigătoare: S1 Rogojină Marian,sat Probota, sat
Probota, comuna Probota, județul
Iași- 110 lei/an; S2 - Costăchescu
Robert- Constantin, sat Probota,
comuna Probota, județul Iași- 115
lei/an; S3 - Rebenciuc Cristian
Gabriel, sat Bălteni, comuna
Probota, județul Iași- 110 lei/an;
S4 - Ișoveanu Cristian Petrică- sat
Probota, comuna Probota, județul
Iași- 110 lei/an; S5 –Dohotaru
Andrei- sat Probota, comuna
Probota, județul Iași- 110 lei/an;
S6 -Ștacu Ciprian Adrian, sat
Probota, comuna Probota, județul
Iași- 110 lei/an; S7 –Chistol
Gavril- sat Probota, comuna
Probota, județul Iași- 110 lei/an;
S8 -Ariton Constantin- sat
Probota, comuna Probota, județul
Iași- 115 lei/an; S9 -Ștacu Mihaisat Probota, comuna Probota,
județul Iași- 110 lei/an; S10 -Matei
Dumitru Costică- sat Bălteni,
comuna Probota, județul Iași- 110
lei/an; Durata fiecărui contract: 49
ani; Litigiile se soluționează de
Tribunalul Iași, Strada Elena
Doamna, nr.1A. Dată informare
ofertanți privind decizia de stabilire a ofertei câștigătoare:
19.08.2020.
l Debitorul Civil Industrial
Construct SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse Si Asociatii S.P.R.L.,
scoate la vanzare. 1.Peugeot 107,
nr. inmatriculare IF-05-CIC, an
fabricatie 2013, pret pornire licitatie - 1.600,00 Euro exclusiv
TVA. Participantii la licitatie vor
trebui sa achizitioneze cel mai
tarziu cu o zi inainte de data si ora
stabilita pentru licitatie Caietul de
Sarcini. Pretul caietului de sarcini
este de 100 lei inclusiv TVA,
pentru bunul mobil. Contravaloarea caietului de sarcini se va
achita prin OP in contul nr. RO43
INGB 5514 9999 0051 3726,
deschis la ING Bank sucursala
Dorobanti,pe seama lichidatorului
judiciar Dinu, Urse si Asociatii
SPRL sau in numerar la sediul
lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr.71, et.5, sector
1. Participarea la licitatie este
conditionata de consemnarea in
c o n t u l n r. R O 1 6 B R E L
0002001662610100, deschis la
Libra Internet Bank SA, cel mai

tarziu cu o zi inainte de data si ora
stabilita pentru licitatie, a garantiei de 10% din pretul de pornire
al licitatiei pentru fiecare bun
pentru care se liciteaza. Prima
sedinta de licitatie a fost fixata in
data de 11.09.2020, ora 14:00 iar
daca autoturismul nu se adjudeca
la aceasta data, urmatoarea licitatie va avea loc in data de
18.09.2020, ora 14:00. In cazul in
care autoturismul nu se va adjudeca, sedintele de licitatie vor fi
reluate astfel: -sedinta de licitatie
va avea loc in data de 25.09.2020,
ora 14:00, respectiv in data de
02.10.2020, ora 14:00, la pretul de
pornire de 75% din valoarea stabilita prin raportul de evaluare;
-sedinta de licitatie va avea loc in
data de 09.10.2020, ora 14:00,
respectiv in data de 16.10.2020,
ora 14:00, pretul de pornire de
50% din valoarea stabilita prin
raportul de evaluare. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et.5,
sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la 021.318.74.25, email:
dinu.urse@gmail.com.
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, persoană de contact:
Consiliul Local Berești Tazlău,
comuna Berești Tazlău, strada
Principală, nr. 43, județul Bacău,
telefon/fax 0234/353.000, e-mail:
primariaberesti_tazlaua@yahoo.
com, cod fiscal 4353005. 2. Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu din incinta Dispensar
uman Tescani, compus din 3
camere, în suprafață totală de
58mp, situat în sat Tescani, ce
aparține domeniului privat al
Consiliului Local Berești Tazlău,
județul Bacău, conform H.C.L.
nr.36/30.07.2020 și temeiului legal:
O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de
atribuire: la cerere, de la sediul
instituției, Compartimentul Secretariat. 3.2. Denumirea și datele de
contact ale serviciului/ comparti-

III

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

mentului 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 Berești
Tazlău, comuna Berești Tazlău,
strada Principală, nr. 43, județul
Bacău. 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:
20Lei/exemplar, se achită numerar
la Casieria Primăriei Comunei
Berești Tazlău. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
07.09.2020, ora 14:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:
15.09.2020, ora 10:00. 4.2. Adresa
la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Berești Tazlău,
comuna Berești Tazlău, Compartimentul Secretariat, strada Principală, nr. 43, județul Bacău. 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:
15.09.2020, ora 12:00, Primăria
Comunei Berești Tazlău, comuna
Berești Tazlău, strada Principală,
nr. 43, județul Bacău. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon
și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Bacău,
Bacău, strada Ștefan cel Mare, nr.
1, județul Bacău, telefon
0234/514.419, fax 0234/525.211,
e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării : 24.08.2020.
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, persoană de contact:
Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Lupac, comuna
Lupac, nr. 1, județul Caraș-Severin, cod poștal 327255, telefon
0255/233.715, fax 0255/233.723,
e-mail: primarialupac@gmail.
com, cod fiscal 3227475. 2. Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în

GATA!
Simplu, nu?

special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie
vândut: teren intravilan în suprafaţă de 112mp, situat în localitatea Lupac, comuna Lupac,
domeniu privat, înscris în
CF32564 Comuna Lupac, în
vederea construirii unei anexe
gospodărești (garaj). Vânzarea se
face în conformitate cu prevederile art.363 și art.335 din O.U.G.
nr.57/03.07.2019 și conform
Hotărârii Consiliului Local
nr.47/20.08.2020. 3. Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației
de atribuire: la cerere la sediul
instituției la Compartimentul
Achiziții Publice din cadrul
Primăriei Comunei Lupac,
comuna Lupac, nr. 1, județul
Caraș-Severin. 3.2. Denumirea și
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul
vânzătorului, de la care pot
obține un exemplar din documentația de atribuire: se obține de la
Compartiment Achiziții Publice
din cadrul Primăriei Comunei
Lupac, Lupac, nr. 1, 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: 20Lei/exemplar ce
se achită numerar la Casieria
Primăriei Comunei Lupac. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 10.09.2020, ora
10:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere
a ofertelor: 18.09.2020, ora 13:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei
Lupac, comuna Lupac, nr. 1, la
Compartimentul Achiziții
Publice, județul Caraș-Severin.
4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă oferta: un
singur exemplar original în plic
închis. 5. Data și locul la care se
va desfașura ședința publică de
deschidere a ofertelor:
22.09.2020, ora 10:00, la sediul
Primăriei Comunei Lupac,
Lupac, nr. 1, județul Caraș-Severin, Sala de ședințe. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon
și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
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Tribunalul Caraș-Severin, Secția
a-II-a Civilă, de Contencios
Administrativ și Fiscal, Reșița,
str. Horea, nr. 2-4, județul
Caraș-Severin, telefon
0255/213.304, 0255/213.135, fax
0255/211.554, e-mail: ecris115@
just.ro. 7. Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 24.08.2020.
l 1.Informații generale privind
concedentul, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail, persoană de contact:
Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Lupac, comuna
Lupac, nr. 1, județul Caraș-Severin, cod poștal 327255, telefon
0255/233.715, fax 0255/233.723,
e-mail: primarialupac@gmail.
com, cod fiscal 3227475. 2. Informații generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea
şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: teren
intravilan în suprafaţă de 256mp,

identificată în C.F. nr.32582
Lupac, nr.Cadastral /Topografic:
32582, bun proprietate privată, în
vederea edificării unei locuințe
familiale. Concesionarea se face
în conformitate cu prevederile
art.302-331 din O.U.G.
nr.57/03.07.2019 și conform Hotărârii Consiliului Local
nr.51/20.08.2020. 3. Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației
de atribuire: la cerere la sediul
instituției la Compartimentul
Achiziții Publice din cadrul
Primăriei Comunei Lupac,
comuna Lupac, nr. 1, județul
Caraș-Severin. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: se obține de la
Compartiment Achiziții Publice
din cadrul Primăriei Comunei
Lupac, comuna Lupac, nr.1,

județul Caraș-Severin. 3.3.Costul
şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: 30Lei/exemplar, ce se
achită numerar la Casieria
Primăriei Comunei Lupac. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 10.09.2020, ora
10:00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere
a ofertelor: 18.09.2020, ora 13.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei
Lupac, comuna Lupac, nr.1, la
Compartimentul Achiziții
Publice, județul Caraș-Severin.
4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă:
un singur exemplar original în
plic închis. 5. Data şi locul la care
se va desfăşura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor: 22.09.2020,
ora 11:00, la sediul Primăriei
Comunei Lupac, comuna Lupac,
nr.1, Sala de ședințe. 6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
instanţei: Tribunalul Caraș-Severin, Secția a II-a Civilă, de
Contencios Administrativ și
Fiscal, Reșița, str. Horea, nr. 2-4,
județul Caraș-Severin, telefon
0255/213.304, 0255/213.135, fax
0255/211.554, e-mail: ecris115@
just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării:
24.08.2020.

PIERDERI
l Pierdut carnet de student, emis
de Universitatea din Bucuresti,
Facultatea de Istorie, pe numele
Prall Nicoleta-Alexandra. Il
declar nul.
l Declar pierdute și nule următoarele certificate constatatoare:
Bârca, str. Mihai Viteazu, numerele 148, 317, 157, aparținând SC
Dervenina SRL.
l Subscrisa, Polen Impex SRL, cu
sediul în București, Str. Amman,
nr. 30, sector 1, înregistrată la
ONRC sub nr.J40/4229/1994, CIF:

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
RO550724, anunță pierderea
exemplarului original al Certificatelor Constatatoare pentru sediile
secundare situate în: 1. Șos.
Berceni, nr.183B, spațiul nr. 4,
București, sector 4; 2. B-dul.Brâncoveanu, nr. 114, Unitatea 52, Bloc
M 1/1, București, sector 4; 3. Str.
Alunișului, nr.2, bloc 11A, parter,
București, sector 4.
l Panait Vasile, domiciliat în
comuna Brezoaele, sat Brezoaia,
nr.236, jud.Dâmbovița, CNP
1670709154225, anunță dispariția
Atestatului de producător seria
DB nr.0163625/15.02.2019 și a
Carnetului de comercializare seria
7DB de la numerele 5034241 la
nr.5034280, în En Grosul Pucheni
Rahova pe data de 21.08.2020.
l Pierdut autorizație de funcționare nr. 58 eliberată la data de 27
august 2008 de Primăria Municipiului Tulcea pe numele: SC
Conex Trans SRL din Tulcea, str.
Portului nr. 28A, C.U.I. 4994298.
Se declară nulă.

