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OFERTE SERVICIU
l Gradinita Nr. 240 , cu sediul în București, strada Rotunda, nr. 1, Sector 3,
organizează concurs pentru ocuparea
postului de îngrijitoare, pe perioadă nedeterminată. Dosarele se depun la sediul
unității de învățământ până la data de
05.10.2020. Telefon: 0314/254.300.
l Ferhatlar SRL, angajează Administrator financiar (patrimoniu), (studii
superioare) Cod COR 263111 -1 post.
Cerințe de ocupare a postului: studii superioare. Asteptăm CV la adresa de
e-mail: laura.guleryuz@argelato.ro.
l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad,
cu sediul în Arad, B-dul. Revoluţiei, nr.
77, judeţul Arad, organizează concurs în
vederea ocupării următorului post vacant:
-1 (un) post de muncitor calificat (zidar),
cod COR 7112, pe perioadă nedeterminată conform statului de funcţiuni în
cadrul Serviciului Social Administrativ.
-nivelul studiilor -medii; -vechime în
muncă -minim 5 ani; -certificat calificare
profesională; -permis conducere; -alte
cerinţe: bune abilităţi de comunicare,
motivare. Data limită de depunere a dosarelor de concurs 13.10.2020, ora 16:00.
Data susţinerii probei scrise: 20.10.2020,
ora 10:00. Data susţinerii interviului:
22.10.2020, ora 10:00. Toate probele se vor
susţine la sediul Universităţii „Aurel
Vlaicu” din Arad, B-dul.Revoluţiei, nr. 77.
Anunţul ce cuprinde conţinutul dosarului
de concurs, condiţiile generale şi specifice,
calendarul de desfăşurare a concursurilor,
bibliografia şi după caz, tematica se
publică pe portalele www.posturi.gov.ro şi
pe www.uav.ro.
l Timeway Trans Srl Angajeaza Soferi
Profesionisti Cunoscatori De Limba Rusa
Si Cu Experienta Pe Ruta Rusia-Turcia.
Relatii La Telefon 0749828410. Interviul
Are Loc In Data De 26 Septembrie 2020
La Sediul Firmei.
l Academia Română - Filiala Iaşi, Institutul de Filologie Română „A.
Philippide”, organizează, începând cu
data de 29.10.2020, ora 10:00, concurs
pentru ocuparea postului de cercetător
științific gradul III, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în domeniul Filologie română, specializarea Etnologie.
Concursul se va desfăşura conform Legii
319/2003 privind Statutul personalului de
cercetare-dezvoltare. Dosarul de concurs
se depune în termen de 30 de zile de la
data publicării anunţului. Informaţii
suplimentare se pot obţine de la secretariatul institutului, tel. 0332106508, şi/sau de
la Biroul Resurse Umane, Salarizare,
tel.0332101115.
l Clubul Sportiv al Armatei “Steaua”, cu
sediul în Bulevardul Ghencea, nr.35,
sector 6, Bucureşti, organizează concurs
pentru ocuparea pe durată nedeterminată
a unui post vacant de conducere de
personal civil contractual de şef secţie gr.
II la secţia întreţinere, reparaţii şi exploatare construcţii, instalaţii şi terenuri din
Centrul de administrare stadion “Steaua”
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(absolvenţi de studii superioare cu
diplomă de licenţă, în domeniul
construcţii civile şi industriale, inginerie
civilă, inginerie electrică, instalaţii, energetic, hidrotehnică, hidroenergetic, 5 ani
vechime în muncă şi în specialitate).
Desfăşurarea concursului: 19.10.2020, ora
11:00- proba scrisă; 22.10.2020, ora 10:30interviu. Data limită de depunere a dosarelor: 09.10.2020, ora 16:00. Proba scrisă şi
interviul se desfăşoară la sediul clubului,
Bulevardul Ghencea, nr. 35, sector 6,
Bucureşti. Dosarele de concurs se depun
la sediul clubului unde sunt afişate şi
detaliile organizatorice. Datele de contact
ale secretariatului: tel.021.413.60.07,
int.143.
l Clubul Sportiv al Armatei „Steaua”, cu
sediul în Bulevardul Ghencea, nr.35,
sector 6, Bucureşti, organizează concurs
pentru ocuparea pe durată nedeterminată
a 4 (patru) posturi vacant de execuţie de
personal civil contractual la formaţia
întreţinere, reparaţii şi exploatare centrală
termică, instalaţii sanitare, de încălzire,
ventilare şi climatizare din Centrul de
administrare stadion „Steaua”: -Muncitor
calificat II (fochist)- 2 posturi (absolvenţi
ai învăţământului general obligatoriu sau
absolvenţi de studii medii, au 6 ani şi 6
luni vechime în muncă şi în specialitate,
calificare în meseria de fochist şi autorizaţie pentru exercitarea profesiei, valabilă); -Muncitor calificat III (fochist)- 1
post (absolvenţi ai învăţământului general
obligatoriu sau absolvenţi de studii medii,
au 3 ani şi 6 luni vechime în muncă şi în
specialitate, calificare în meseria de
fochist şi autorizaţie pentru exercitarea
profesiei, valabilă); -Muncitor calificat IV
(fochist)- 1 post (absolvenţi ai învăţământului general obligatoriu sau absolvenţi de
studii medii, au 6 luni vechime în muncă
şi în specialitate, calificare în meseria de
fochist şi autorizaţie pentru exercitarea
profesiei, valabilă). Desfăşurarea concursului: 19.10.2020, ora 11:00- proba practică; 22.10.2020, ora 11:30- interviu. Data
limită de depunere a dosarelor:
09.10.2020, ora 16:00. Proba practică se
desfăşoară la Complexul sportiv „Steaua-Ghencea”, nr.45, sector 6, Bucureşti.
Interviul se desfăşoară la sediul clubului,
Bulevardul Ghencea, nr. 35, sector 6,
Bucureşti. Dosarele de concurs se depun
la sediul clubului unde sunt afişate şi
detaliile organizatorice. Datele de contact
ale secretariatului: tel.021.413.60.07,
int.143.
l Academia Română - Filiala Iaşi cu
sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post
contractual vacant conform HG
286/23.03.2011 (actualizat), de Bibliotecar,
gradul I din cadrul Institutului de Istorie
”A. D. Xenopol”, normă întreagă, perioadă nedeterminată. Postul este necesar
pentru administrarea și gestionarea bibliotecii Institutului de Istorie „A.D.
Xenopol”, asigurând activitățile caracteristice bibliotecii, și anume: dezvoltarea,
completarea, organizarea și conservarea
colecțiilor, evidența, catalogarea și
indexarea publicațiilor, comunicarea
colecțiilor și colaborarea cu cercetătorii în

vederea asigurării unei bune informări și
documentări științifice. Concursul va
consta în două probe: proba scrisă în data
de 19.10.2020, ora 10:00, și interviul în
data de 22.10.2020, ora 10:00. Condiţii: Nivel de studii: Studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în domeniul științelor
umaniste.- Experiența de de lucru și calificare necesară în muncă și în specialitate:
o vechime totală în muncă de minim 4 ani
pe un post în condițiile deținerii unei
diplome de absolvire a studiilor superioare.- Cunoașterea obligatorie a unei
limbi străine, de preferință chiar două
limbi, certificată/e prin diplomă universitară sau atestat. Termenul de depunere a
dosarelor 09.10.2020, ora 14:00. Relaţii
suplimentare la telefon 0332106172 sau la
sediul Institutului de Istorie ”A. D.
Xenopol”, str. Codrescu, nr. 6, Pavilion C.
l Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Constantin Păunescu”, cu sediul în
orașul Recaș, str. M. Sadoveanu, nr. 5,
judeţul Timiș, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiilor contractuale vacante
de: asistent social 1 post, muncitor întreținere cu atribuții de fochist 0,5 post,
conform H.G.nr. 286/ 23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 19.10.2020, ora 08:30;
-Proba practică în data de 20.10.2020, ora
09:00; -Proba interviu în data de
20.10.2020, ora 12:00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Asistent
social 1 post: -studii: superioare de specialitate; -vechime: cel puțin 3 ani; -preferabil
domiciliu în localitatea Recaș; -experiență
în munca cu elevi, tineri cu probleme de
comportament -minim 3 ani. Muncitor
întreținere cu atribuții de fochist 0,5 post:
-studii: generale, medii; -vechime: cel
puțin 5 ani; -preferabil domiciliu în localitatea Recaș; -calificare profesională.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 28.0909.10.2020, la sediul C.S.E.I.„Constantin
Păunescu” Recaș, secretariat. Relaţii
suplimentare la sediul:
C.S.E.I.„Constantin Păunescu”, persoană
de contact: Elena Lakatoș, Mariana
Heber, telefon 0256/330.530, fax
0256/330.530, e-mail: cesrecas@yahoo.
com
l Grădinița cu Program Prelungit
„Motanul Încălțat”, cu sediul în Galați,
str. Costache Conachi, nr. 2C, judeţul
Galați, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante,
de: -Muncitor: Număr posturi 1, conform
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
19.10.2020, ora 9:00; -Interviu în data de
20.10.2020, ora 9:00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii:
școala profesională sau liceu cu atestat de
calificare; -nu sunt condiții vechime.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul
Grădinița cu Program Prelungit
„Motanul Încălțat” Galați. Relaţii supli-
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NOTIFICARE
Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl. A2,
parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. Tel/
Fax: 0255.212.940, notifică deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei
împotriva debitorului SC COROLINI CAROL SRL, prin Sentinţa civilă nr. 130/
JS/10.09.2020 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, în Dosarul 1148/115/2020.
Debitorul SC COROLINI CAROL SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de
la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la
art.67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
Creditorii debitorului SC COROLINI CAROL SRL cu sediul social în Prilipet,
com Bozovici, nr. 308, cam. 4 jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în Registrul
Comerţului J11/776/2017, CUI 38427077 trebuie să procedeze la înscrierea la
masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei la Tribunalul Caraș-Severin până la termenul limită din data de 26.10.2020. Cererile trebuie
însoțite de taxa de timbru în valoare de 200 lei.
mentare la sediul: Grădiniței cu Program
Prelungit „Motanul Încălțat” Galați,
persoană de contact: Istrate Catrina,
telefon 0752.166.289, E-mail: istrate_
catrina@yahoo.com
l Liceul Tehnologic de Vest, cu sediul în
municipiul Timişoara, str. Bulevardul
Regele Carol I, nr. 11, judeţul Timiş, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de: -Numele funcției: paznic. Număr posturi 1,00, conform
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
19.10.2020, ora 10:00; -Proba practică în
data de 21.10.2020, ora 10:00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii generale; -vechime: 3 ani; -atestat
agent pază. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a,
la sediul Liceul Tehnologic de Vest Municipiul Timişoara. Relaţii suplimentare la
sediul: Timişoara, Bulevardul Regele
Carol I, Nr.11, persoană de contact: Sincu
Carmen, telefon 0256/493.026.
l Liceul Tehnologic de Vest, cu sediul în
municipiul Timişoara, str. Bulevardul
Regele Carol I, nr. 11, judeţul Timiş, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de: -Numele funcției: muncitor necalificat. Număr posturi
1,00, conform H.G.nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 19.10.2020, ora 10:00;
-Proba practică în data de 21.10.2020, ora
10:00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii generale; -vechime:
3 ani. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul
Liceul Tehnologic de Vest Municipiul
Timişoara. Relaţii suplimentare la sediul:
Timişoara, Bulevardul Regele Carol I, Nr.
11, persoană de contact: Sincu Carmen,
telefon 0256/493.026.
l Școala Gimnazială „Grigore Moisil”, cu
sediul în localitatea Satu Mare, str. Mileniului, nr. 1, judeţul Satu Mare, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale temporar vacante de:
-Muncitor: 1 post -perioadă determinată,

conform H.G.nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Depunerea dosarelor în perioada 28.09.202002.10.2020, ora 12:00; -Proba scrisă în
data de 12 octombrie 2020, ora 9:00;
-Proba interviu în data de 12 octombrie
2020, ora 12:30; -Proba practică în data de
12 octombrie 2020, ora 14:00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: medii; -vechime: minim 2 ani
vechime în muncă. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Școlii Gimnaziale
„Grigore Moisil” Satu Mare, str.Mileniului, nr.1, la secretariatul școlii. Relaţii
suplimentare la sediul: Școlii Gimnaziale
„Grigore Moisil” Satu Mare, persoană de
contact: Bălaj Angela, telefon
0261/714.386, e-mail: scmoisil@yahoo.
com.
l Școala Gimnazială Tureac, cu sediul în
sat Tureac, comuna Tiha Bârgăului, str.
Principală, nr.724A, judeţul Bistrița
Năsăud, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante,
de: Îngrijitor (0,5 normă), conform
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
19.10.2020, ora 14:00; -Proba practică în
data de 20.10.2020, ora 14:00; -Proba
interviu în data de 20.10.2020, ora 16:00.
Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: 8 clase; -vechime: nu este
cazul; -cunoaște limba română, scris și
vorbit; -are capacitatea deplină de exercițiu; -are vârsta minimă reglementată de
prevederile legale. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul unității
de învățământ. Relaţii suplimentare la
sediul: Școala Gimnazială Tureac,
persoană de contact: Morariu-Ciot Radu,
telefon 0740.060.409, fax 0263.265.597,
E-mail: scoala_tureac@yahoo.com

CITATII
l Se citează numitul Pițigoi Vasile Petrică
în data de 13.10.2020 la Judecătoria
Darabani în dosarul nr. 76/217/2020, în
calitate de pârât.
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l Sin Ioan este citat pe data de
08.12.2020, ora 10:00, la Judecătoria
Turda, în dos nr.1232/328/2020, în calitate
de pârât.
l Administratorul judiciar desemnat de
Tribunalul Timiş pentru SC Eurosei Matel
SRL Timişoara, prin Încheierea
n r. 7 4 2 / 1 8 . 0 9 . 2 0 2 0 d i n d o s a r u l
nr.3068/30/2020, solicită administratorului
social al debitoarei să depună toate documentele prevăzute de 67 alin.(1) din Legea
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire
a insolvenţei şi de insolvenţă la dosarele
menţionate. De asemenea, solicită creditorilor să depună la Registratura Tribunalului Timiş, în dosarul nr.3068/30/2020,
situaţia creanţelor reclamate în conformitate cu Legea 85/2014. Pentru întocmirea
Tabelului suplimentar al creanţelor, se vor
anexa copii ale actelor doveditoare.
l Se citează Crețan Diana Maria, din
Com. Bălești, sat Stolojani, în calitate de
pârâtă, în data de 21.10.2020, la Judecătoaria Tg-Jiu, în dosar nr. 7592/318/2019,
având ca obiect partaj succesoral.
l Numita Spătărelu Lidia, cu ultimul
domiciliu cunoscut în com.Cârcea, str.
Prunului, nr.3, jud.Dolj, este chemată în
judecată de Stancu Rodica în dosarul
nr.15710/215/2018, aflat pe rolul Judecătoriei Craiova, cu termen de judecată la
19.11.2020, în dosarul având ca obiect
ieșirea din indiviziune după autorii
Spătărelu Elena și Spătărelu Gheorghe.
l Numitul Drăghici Stan, cu ultimul
domiciliu cunoscut în localitatea Gighera,
județul Dolj, este chemat, în calitate de
pârât, la Judecătoria Craiova, complet
civil 19 (fost CF 4), în data de 30.10.2020,
ora 12:00, în procesul având ca obiect
declararea judecătorească a morții, în
dosarul nr.1310/215/2020, reclamant fiind
Cergan Constantin, cu domiciliul în
Craiova, județul Dolj.
l Eventualii mostenitori ai lui Iorga Ana
Marye Elisabeth, cu domicilii necunoscute sunt citati pe data de 07.10.2020,
orele 8:00, la sediul biroului Societatea
Profesionala Notariala Ivan Stefan si
Ivan Constantin cu sediul in Ploiesti, str.
Stefan cel Mare nr.1, judetul Prahova, tel.
0244/526312, fax 0244/515897,
email office@notariativan.ro, in cauza
succesorala privind pe defunctul Iorga
Alexandru, fost cu ultimul domiciliu in
com. Lipanesti, sat Sipotu, decedat la
data de 26.08.1991. Neprezentarea atrage
inlaturarea de la succesiune.

SOMAȚII
l Se aduce la cunoștință că pe rolul
Judecătoriei Arad se af lă dosarul
nr.9484/55/2020, cu termen de judecată la
data de 29.10.2020, ora 10:00, prin care
reclamanții Bățăneanț Gheorghe și Bățăneanț Livia solicită dobândirea prin
uzucapiune a dreptului de proprietate
asupra imobilului înscris în CF nr.301344
Curtici, cu nr. top. 3151/1/1/1/2, proprietatea tabulară a defunctei Bordușan
Matilda (născută Benko) decedată la data

de 29.09.1984, în cotă de 1/2, precum și
numitului Benko Pavel, în cotă de 1/2.
Persoanele interesate pot face opoziție la
numărul de dosar indicat mai sus în
termen de o lună de la data publicării
prezentei somații.

DIVERSE
l Unitatea Administrativ-Teritoriala
Chevereșu-Mare, din Judeţul Timiş,
anunţă publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.7, 9, 14, 16, 22, 26, 27, 28, 38, 41,
începând cu data de 05.10.2020, până la
data de 03.12.2020, pe o perioadă de 60
de zile, la sediul Primăriei Chevereșu
Mare, conform art.14 alin.(1) și (2) din
Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul Primăriei Chevereșu Mare și pe site-ul Agenţiei Naţionale
de Cadastru și Publicitate Imobiliara.
l Subsemnata Fine Lilia, proprietar al
terenului situat în comuna Balotești,
tarlaua 96, parcela P322/4, 322/8, nr.
cadastral 63010 în suprafață de
28.803,00mp, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obținere a
Avizului de Oportunitate pentru documentația P.U.Z. -ansamblu locuințe individuale, dotări, amenajări exterioare,
împrejmuire, branșamente. Documentația a fost depusă pentru consultare la
Consiliul Județean Ilfov, la data de
03.09.2020. Observații/comentarii se
primesc în scris la Direcția de Urbanism
din cadrul Consiliului Județean Ilfov,
strada Doctor Ernest Juvara, nr.1, sector
6 (tel.021.212.56.93), în termen de 15 zile
de la data publicării anunțului.
l C.I.I. Apostol Andra notifica deschiderea procedurii generale de insolventa in
Dosarul nr. 179/1371/2020, Tribunal
Specializat Mures, conform Sentintei nr.
291/16.09.2020 privind pe SC Veronica
Creation SRL, cu termenele: depunere
declarații creanță 02.11.2020, întocmirea
tabelului preliminar al creanțelor
24.11.2020, întocmirea tabelului definitiv
14.12.2020, prima Adunare a Creditorilor
avand loc in data 27.11.2020, orele 12:00.
l CII Petcu Viorica, cu sediul in Ploiesti,
str. Splaiului, nr. 26, bl. 34R2, ap. 2, jud.
PH, tel. 0244513366/ 0744330820, lichidator judiciar al debitorului Evesin Food
SRL, in dosarul nr. 499/105/2020, in
temeiul L.85/2014 notifica intrarea in
faliment in procedura simplificata a debitoarei, CUI 35769555, CUI punct de
lucru 36093280, sediul social in comuna
Sirna, sat Sirna, nr. 208, jud. Prahova,
J29/485/2016, conform Sentintei nr. 44
/17.09.2020 pronuntata de Tribunalul
Prahova, Sectia a II-a Civila, de Contencios Adminsitrativ si Fiscal. Termenul
limita pentru depunerea cererilor privind
creantele nascute dupa deschiderea
procedurii: 02.11.2020; termenul limita
pentru verificarea creantelor nascute in
cursul procedurii, intocmirea, afisarea si
comunicarea tabelului suplimentar:

02.12.2020; termenul limita pentru depunerea contestatiilor la creantele nascute in
cursul procedurii: 7 zile de la publicarea
in BPI a tabelului suplimentar; termenul
pentru solutionarea contestatiilor la
creantele nascute in cursul procedurii si
pentru intocmirea tabelului definitiv
consolidat al creantelor: 02.01.2021;
urmatorul termen stabilit pentru continuarea procedurii este 07.12.2020.
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 Conpet S.A. Comunicat cu privire la
sistarea plății dividendelor aferente
anului 2016. Vă informăm că Adunarea
Generală a Acționarilor Conpet S.A., în
ședința din data de 24.09.2020, a aprobat
constatarea împlinirii termenului de
prescripție a dreptului material la acțiune
al acționarilor pentru solicitarea dividendelor cuvenite și neridicate până la data
de 20.07.2020, distribuite din profitul
exercițiului financiar 2016. Relații suplimentare se pot obține la tel: 0751-238656
sau la adresele de e-mail: conpet@conpet.
ro, anisia.oancea@conpet.ro.
l Conpet S.A. Press Release on the cessation of dividends payment related to the
year 2016. Please note that the General
Meeting of Shareholders of Conpet SA,
convened on 24.09.2020, has approved
the as certainment related to the maturity
of prescription of the shareholders’
Statute of limitations to perform payment
of due and uncollected dividends until
20.07.2020, distributed out of the profit of
the financial year 2016. Additional information can be obtained at telephone:
+0751-238656, or e-mail addresses:
conpet@conpet.ro, anisia.oancea@conpet.
ro.
l SC Panfora Oil&Gas SRL (prin
proiectant SC Expert Serv SRL Ploiesti)
anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul “Amenajare
drum acces la sondele de explorare 1E Curtici si 2E - Curtici”, propus a fi
amplasat in extravilanul orasului Curtici,
FN, identificat prin extras CF nr. 307438
Curtici, judetul Arad. Informatiile
privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul APM Arad, din mun. Arad, str.
Splaiul Mures, FN, jud. Arad si la sediul
titularului in mu. Cluj-Napoca, Bd. 21
Decembrie 1989, nr. 77, cladirea C-D The
Office, camera C1.2., et. 1, jud. Cluj.
Observatiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul
Mures, FN, jud. Arad, in zilele de luni
pana vineri, intre orele 8:00 - 14:00.
l SC Panfora Oil&Gas SRL, titular al
proiectului “Sonde de explorare 1E -
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Curtici si 2E - Curtici” anunta publicul
interesat asupra luarii deciziei etapei de
incadrare de catre APM Arad, in cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul “Sonde
de explorare 1E-Curtici si 2E-Curtici”,
propus a fi realizat in extravilanul
orasului Curtici, CF307341 Curtici,
judetul Arad: proiectul necesita efectuarea evaluarii impactului asupra
mediului, fara evaluarea adecvata si fara
evaluarea impactului asupra corpurilor
de apa. Proiectul deciziei de incadrare si
motivele care o fundamenteaza pot fi
consultate la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului din Arad, Splaiul
Mures, FN, jud. Arad, in zilele de luni
pana vineri, intre orele 8:00 - 14:00,
precum si la urmatoarea adresa de
internet: www.apmar.anpm.ro. Publicul
interesat poate inainta comentarii /observatii la proiectul decizie de incadrare in
termen de 10 zile de la data publicarii
anuntului pe pagina de Internet a autoritatii competente pentru protectia
mediului. Publicul interesat poate depune
propuneri in ceea ce priveste continutul
raportului privind impactul asupra
mediului la sediul APM Arad in termen
de 10 zile de la publicarea anuntului pe
pagina de Internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.
l SC Panfora Oil&Gas SRL, titular al
proiectului “Sonda de explorare 1E Dorobanti” anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de incadrare
de catre APM Arad, in cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul “Sonda de
explorare 1E - Dorobanti”, propus a fi
realizat in extravilanul comunei Dorobanti, FN, CF302267 Dorobanti, judetul
Arad: proiectul necesita efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, fara
evaluarea adecvata si fara evaluarea
impactului asupra corpurilor de apa.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele
care o fundamenteaza pot fi consultate la
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului
din Arad, Splaiul Mures, FN, jud. Arad,
in zilele de luni pana vineri, intre orele
8:00 - 14:00, precum si la urmatoarea
adresa de internet: www.apmar.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii /observatii la proiectul decizie de
incadrare in termen de 10 zile de la data
publicarii anuntului pe pagina de Internet
a autoritatii competente pentru protectia
mediului. Publicul interesat poate depune
propuneri in ceea ce priveste continutul
raportului privind impactul asupra
mediului la sediul APM Arad in termen
de 10 zile de la publicarea anuntului pe
pagina de Internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.
l SC Panfora Oil&Gas SRL (prin
proiectant SC Expert Serv SRL Ploiesti)
anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul “Amenajare
drum acces la sonda de explorare 1E Dorobanti”, propus a fi amplasat in
extravilanul comunei Dorobanti, FN,
Tarla 76, Parcela DE 33 si DJ 709J,
judetul Arad. Informatiile privind
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proiectul propus pot fi consultate la sediul
APM Arad, din mun. Arad, str. Splaiul
Mures, FN, jud. Arad si la sediul titularului in mun. Cluj-Napoca, Bd. 21
Decembrie 1989, nr. 77, cladirea C-D The
Office, camera C1.2., et. 1, jud. Cluj.
Observatiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul
Mures, FN, jud. Arad, in zilele de luni
pana vineri, intre orele 8:00 - 14:00.
l Panait Vasile, titular al Planului Urbanistic întocmire PUZ în vederea stabilirii
reglementărilor urbanistice, amplasat în
județul Constanța, oraș Năvodari, aleea
Balta lui Mihai, nr.FN, anunță publicul
interesat că s-a depus documentația în
vederea obținerii avizului de mediu
pentru avizarea planului urbanistic zonal.
Observațiile publicului se primesc în scris
la sediul APM Constanța, str. Unirii, nr.
23, zilnic între orele 08:00-16:00, în
termen de 15 zile calendaristice de la
apariția anunțului.
l S.C. Asradsil Vâlsan S.R.L., având
sediul în comuna Mușătești, judetul
Argeș, în calitate de proiectant pentru:
Amenajamentul Fondului Forestier
proprietate privată aparținând persoanelor fizice Florescu Eugenia, Florescu
Maria, Nitoi Gheorghe, Nitoi Marin,
Nitoi Ilie, Stoica C. Elena, Maxim Ioana,
Sarghie Ioana, Stoica Costel, Stoica Elisabeta-Alina, Stoica Nicolae, Stoica Marinela, Paraschivescu Cornel, Mihai
Gabriel, Popescu Irina, Marinescu Lavinia,Ungureanu Florin, Mihailescu
Constantin,Cirstea Gabriela, Diaconescu
Elvira,Plesa Maria,Aldea Eugenia, Mihailescu Daniel, Mihailescu Aneta, Ziiti
Irina,Mihailescu Cristian, Mihailescu
Constantin, Litescu Lucretia Litescu
Gabriela, Litescu Didina - U.P.I Verguleasa, în suprafață de 104,29 ha, situata
pe raza comunele Oporelu si Verguleasa,
judetul Olt, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obţinere a
avizului de mediu pentru planul/
programul menţionat şi declanşarea
etapei de încadrare. Prima versiune a
planului/programului poate fi consultată
la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Olt, din mun. Slatina, str. Ion
Muresanu, nr. 3, jud. Olt, de luni până joi
între orele 9:00 - 11:00. Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul
A.P.M. Olt, în termen de 15 zile de la data
publicării anunţului.
l S.C. Schlumberger Romania S.R.L., cu
sediul social în B-dul Nicolae Titulescu,
nr.4-8, America House Building, aripa de
vest, et. 4, sala 1, sect.1, București si punct
de lucru în sat Agigea, Com.Agigea, Str.
George Enescu, nr. 13, jud.Constanța,
Cod Unic de Inregistrare 17879754, nr.de
ordine în Registrul Comerţului
J40/1062/30.01.2013, reprezentată prin
doamna Alina Diana N’Gaide- Împuternicit, informează pe cei interesați că s-a
depus solicitarea pentru obținerea autorizației de mediu pentru activitatea “Activități de servicii anexe extracției
petrolului brut și gazelor naturale”-cod
CAEN rev.2-0910, desfășurată în sat
Agigea, Com.Agigea, Str.George Enescu,
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nr. 13, jud.Constanța. Informații se pot
solicita la sediul Agenției Pentru
Protecția Mediului Constanța din Str.
Unirii 23, Constanța, de luni până joi
între orele 8:00-16:30 și vineri, între orele
8:00-14:00. Propuneri sau contestatii se
pot depune la sediul A.P.M.Constanța în
termen de 10 zile de la data publicării
prezentului anunț.
l C.I.I Tudor Geanina, administrator
judiciar provizoriu al debitoarei Mentis
Consult SRL, conform Incheierii din
data de 17.09.2020, pronuntata de Tribun a l u l P r a h o v a , i n d o s a r u l n r.
4013/105/2020, in temeiul art. 71 din
Legea 85/2014 notifica deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva
debitorului Mentis Consult SRL, avand
J29/1148/2002, CUI 14946026, sediul
social in Ploiesti, str. Facliei, nr. 3, bl.
135G, sc. G, parter, ap. 3, jud. Prahova.
Termenul limita pentru inregistrarea
cererilor de admitere a creantelor asupra
averii debitorului este 02.11.2020.
Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si publicarea
tabelului preliminar al creantelor in BPI
este 23.11.2020. Termenul limita pentru
definitivarea tabelului creantelor este
18.12.2020. Prima adunare a creditorilor
va avea loc la sediul administratorului
judiciar din Ploiesti, Aleea Strunga, nr. 2,
bl. 39, sc. A, ap. 13, jud. Prahova, in data
de 27.11.2020, ordinea de zi urmand a fi
anuntata prin convocator, ulterior.
l SC Romhold Invest SRL anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul:Construire Hala Depozitare Arhiva In Continuarea Celor Existente Si Organizare De Santier, propus a
fi amplasat în:Jud. Ilfov, comuna Darasti,
nr.cad.51827. Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate la
sediul autorității competente pentru
protecția mediului, Aleea Lacul Morii
nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector
6 și la sediul SC Romhold Invest SRL
Sos.Morarilor, nr. 2B, Cam. 15, Et. 1,
Bucuresti-sector 2, în zilele de luni-vineri
intre orele 9:00-12:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității
competente pentru protecția mediului.
Ilfov
l RPF Development and Management
International SRL și Alfa Hotels SRL
anunță public intenția de elaborare a
PUD „Conversie funcțională ansamblu
existent cu imobile P+2E și P+3E și funcțiunea de birouri, spații industriale și de
depozitare prin realizarea lucrărilor de
desființare construcții existente/consolidare, reconfigurare volumetrică, amenajări interioare și exterioare, extindere și
supraetajare, rezultând un imobil multifuncțional- birouri, locuințe și servicii/
comerț, cu RH propus =S+P+2E+34-5ER/S+P+3E+4-5ER/S+P+4E+5ER,
rețele interioare, accesuri/alei auto și
pietonale, racord la drumul public,
parcări, spații verzi, împrejmuire teren și
organizare execuție lucrări”, pentru
terenul din str. Ion Minulescu, nr. 60, Lot
1, sector 3, București. Propunerile și

observațiile referitoare la acest PUD pot
fi depuse în scris la sediul Primăriei
Sector 3, din str. Calea Dudești, nr. 191Direcția de Urbanism si Amenajarea
Teritoriului sau pe adresa de e-mail:
pudurbanism@primarie3.ro. Termenul
de formulare al propunerilor, sugestiilor
și opiniilor cu valoare de recomandare cu
privire la PUD-ul pus în dezbatere este de
15 zile de la data primei publicări online.

ADUNARI GENERALE
l Composesoratul Pădurilor şi Păşunilor
Foştilor Iobagi din Agirbiciu, convoacă
Adunarea Generală a membrilor composesori, în data de 11.10.2020, ora 15:00, la
Căminul Cultural din loc.Agirbiciu, jud.
Cluj. Ordinea de zi este următoarea: 1.
Actualizarea Tabelului cu membrii
Composesoratului. 2. Numirea cenzorului Composesoratului. 3. Modificarea și
validarea unor articole din Statutul
Composesoratului. 4. Diverse. În situația
în care la data și ora stabilite nu se întrunește cvorumul necesar, următoarea
Adunare Generală se convoacă pentru
data de 18.10.2020, în aceași locație și de
la aceeași oră.
l Convocator: Administrator unic al
S.I.M.A.R. S.A., cu sediul in Bucuresti,
B - d u l P r e c i z i e i n r. 1 , s e c t o r 6 ,
J40/284/1991, CUI 433497, in temeiul
art.117 din Legea 31/1990 republicata,
convoaca la data de 29.10.2020, ora
13:00, Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta de 26.10.2020. In
situatia in care nu se va intruni cvorumul
necesar la prima convocare, a doua
convocare va avea loc la data de
30.10.2020, la aceeasi ora. Sedintele se
vor desfasura la sediul societatii si vor
avea urmatoarea ordine de zi: Adunarea
generala ordinara: 1. Punerea in discutie
privind aprobarea si numirea persoanelor
ce vor fi imputernicite sa reprezinte societatea in raporturile cu bancile BRD si
BCR si vor avea drept de semnatura
individuala pentru conturile deschise la
aceastea, respectiv persoanele: Tudorache Rareş, legitimat cu C.I. seria R.K.
nr. 351823, eliberata de SPCEP S5 la data
de 28.05.2019, C.N.P. 1750625400010; Ilie
Ana, legitimata cu CI seria IF nr. 365012,
eliberată de SPCLEP Popeşti-Leordeni la
17.07.2013, CNP 2790312463036; Rădulescu Luciana-Marieta, legitimata cu C.I.,
seria IF, nr.377872, eliberata de SPCLEP
Buftea la data de 24.10.2013, C.N.P.
2850312340035. 2. Punerea in discutie
privind aprobarea si revocarea dreptului
de semnatura individuala acordat dl.
Baican Paul-George, legitimat cu C.I.
s e r i a R X , n r. 5 5 8 3 0 6 , C N P
1780703464541, pentru conturile deschise
la bancile BRD si BCR. 3. Punerea in
discutie privind aprobarea si revocarea
din functia de Administrator Unic a dl.
Aldea-Tudorache Radu-Ioan, legitimat
cu C.I. seria R.X. nr. 506265, eliberata de
SPCEP Sector 5, la data de 29.05.2014,
C.N.P. 1740305450017; 4. Punerea in
discutie privind aprobarea si numirea in
functia de Administrator Unic a dl.
Tudorache Rareş, legitimat cu C.I. seria

R.K. nr. 351823, eliberata de SPCEP S5
l a d a t a d e 2 8 . 0 5 . 2 0 1 9 , C . N . P.
1750625400010, pentru un mandat de 4
ani; Actionarii persoane juridice sunt
invitati sa depuna la sediul societatii,
pana la data de 26.10.2020, ora 16:00
mandatul persoanelor pe care le reprezinta. Pana la aceeasi data vor fi depuse
si procurile speciale de reprezentare ale
actionarilor persoane fizice. Documentele
referitoare la problemele inscrise pe
ordinea de zi a adunarii generale ordinare, si informatii suplimentare se pot
obtine gratuit de la sediul societatii incepand cu data de 25.09.2020 sau la tel
0722.24.17.26.
l Convocator privind Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
ROM-QUARTZ S.A. din ziua de
02.11.2020, ora 10:00: Având în vedere
dispoziţiile art.113 şi art.117 din Legea
31/1990 privind societăţile, şi dispoziţiile
art.14 din Actul constitutiv al ROM-QUARTZ S.A. cu sediul în Voluntari, str.
Erou Iancu Nicolae, nr. 126A, etaj V,
judeţul Ilfov, înregistrată la O.R.C.T.I.F.
sub nr. J23/694/2007, C.U.I. 1556021,
Administratorul Unic al ROM-QUARTZ
S.A., având în vedere atribuţiile statutare,
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii ROM-QUARTZ S.A. pentru data de 02.11.2020 la
ora 10:00 la sediul social al societăţii din
Voluntari, str. Erou lancu Nicolae, nr.
126A, etaj V, judeţul Ilfov, cu următoarea
ordine de zi: 1. Aprobarea schimbării
sediului social în condiţiile în care societatea nu mai are activitate, salariaţi şi nici
resurse pentru prelungirea duratei
contractului de închiriere sau pentru
încheierea unui nou contract de închirere
şi urmează a fi declarată ca inactivă
fiscal; 2. Aprobarea schimbării administratorului unic; 3. Aprobarea reconstituirii activului net al societăţii ca urmare a
diminuării la mai puţin de jumătate din
valoarea capitalului social subscris; 4.
Dizolvarea societăţii în cazul în care nu
se aprobă punctele 1, 2 şi 3 de pe ordinea
de zi; 5. Aprobarea Actualizării Actului
Constitutiv conform Hotărârii A.G.E.A.;
6. Aprobarea împuternicirii doamnei
Neagu Georgeta, Administrator Unic, să
semneze toate documentele aferente şi să
efectueze, cu posibilitate de substituire,
toate formalităţile pentru punerea în
aplicare a hotărârii aprobate de
Adunarea Generală Extraordinară. În
cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor convocată la data
de 02.11.2020, ora 10:00, nu se va putea
întruni sau delibera conform legii, în
temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 se
fixează prin prezenta convocare data de
03 Noiembrie 2020 ora 10:00, pentru
întrunirea celei de-a doua Adunări Generale Extraordinare a Acţionanilor
ROM-QUARTZ S.A., în acelaşi loc, şi cu
aceeaşi ordine de zi. La Adunarea Generală sunt îndreptăţiţi să participe şi îşi pot
exercita dreptul de vot acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la
sfârşitul zilei de 01 Octombrie 2020
stabilită ca dată de referinţă, conform
prevederilor legale şi ale Actului Constitutiv, personal sau prin reprezentant, pe
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bază de Procură specială. Fiecare acţiune
subscrisă şi deţinută de către acţionari le
conferă acestora dreptul la un vot în
Adunarea generală a acţionarilor. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore
înainte de adunare, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea
adunare. Procurile vor fi reţinute de
societate, făcându-se menţiune despre
aceasta în procesul-verbal. Administrator
Unic Neagu Georgeta.

LICITATII
l Primaria Municipiului Oradea
organizeaza licitatie publica pentru
concesionare teren 1) Informatii
privind concesionarul: Primaria
Municipiului Oradea, cu sediul in
mun.Oradea 410100, P-ta.Unirii nr.1
jud.Bihor, Cod fiscal: RO-35372589,
tel:0259/408.812; 0259/437.000,
int.223; fax:0259/436.276; E-mail:
primarie@oradea.ro 2)Informatii
privind obiectul licitatiei: Concesionare 3 parcele de teren bun privat al
Municipiului Oradea, cu suprafata
totala de 6067mp, conform caietului
de sarcini, situate in Oradea, zona
Calea Borsului, in vederea construirii
de spatii pentru activitati economice
tertiare. 3)Data limita de depunere a
ofertelor: 15 octombrie 2020, ora10:00, la sediul cocesionarului. 4)Data
desfasurarii sedintei de deschidere a
ofertelor cu documentele de calificare: 16 octombrie 2020, ora-10:00. 5)
Data desfasurarii sedintei de deschidere oferta financiara: 16 octombrie
2020, ora 10:30. 6)Documentatia de
atribuire gasiti accesand site-ul www.
oradea.ro, sectiunea- licitatii.
l SC „Electrificare CFR” SA -SE
Craiova /Aleea I Depoului, nr.5, CUI
RO16828396, organizează licitaţie
publică cu strigare şi adjudecare la preţul
cel mai mare, pentru valorificarea: PC
Acer Entra M 1200/1997 /14,52Lei;
Calculator sistem NEC -420 Power Mate
V/1997 /14,79Lei, în data de 15.10.2020,
ora 10.30, cu repetare în caz de neadjudecare 05.11.2020 și 26.11.2020, ora 10.30.
Caiet de sarcini și alte inf.la tel
0728.101.753.
l Societatea AS3-Administrare Străzi S3
S.R.L., intenționează să încheie un
contract de achiziție publică pentru
Lucrări de proiectare, realizare, achiziție
și montare de butaforii pentru proiectul
„Amenajare parc tematic în Parcul
Pantelimon. Atașat regasiți documentația
de atribuire. Data limită de depunere a
ofertelor este 14.10.2020, ora 12:00.
l SC Alchemy Consulting & Training
SRL, prin lichidator C.I.I. Apostol
Andra, anunta vanzarea la licitatie
publica a bunului mobil aflat in patrimoniul societatii, si anume: autoturism
Skoda Octavia la pretul de 9.540 lei. Licitatia publica are loc in baza hotararii
Adunarii Creditorilor din 11.08.2020 si a
Regulamentului de participare la licitatie.
Pretul de pornire al licitatiei este de 90%
din pretul stabilit in raportul de
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evaluare. Licitatiile vor avea loc la data
de: 29.09.2020, 01.10.2020, 06.10.2020,
07.10.2020, 08.10.2020, 13.10.2020,
14.10.2020, 15.10.2020, 20.10.2020 si
22.10.2020, orele 12:00 la sediul lichidatorului din Ploiesti, str. Erou Calin Catalin,
nr. 5, bloc Aroma, et. 3, ap. 8, Prahova.
Conditiile de participare si relatii suplimentare la tel. 0744/591.761.
l 1. Informaţii generale privind concedentul: denumire: UAT Comuna Miroslava cod fiscal: 4540461, adresa: Sat
Miroslava str. Constantin Langa nr. 93,
Comuna Miroslava, cod 707305, Jud.
Iaşi, E-mail: secretariat@primariamiroslava.ro 2. Informaţii generale privind
obiectul concesiunii: teren în suprafață de
401 mp, NC 87999, intravilan sat Miroslava, comuna Miroslava, jud Iași pentru
exploatare în scop rezidențial Redevența:
este de minim: - 304 euro/an pentru
întreaga suprafață; 3. Informaţii privind
documentaţia de atribuire: Modalitatea
prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: persoanele interesate pot
înainta o solicitare pe suport hârtie
pentru obţinerea unui exemplar al documentaţiei de atribuire; Denumirea şi
adresa compartimentului de la care se
poate obţine un exemplar al documentaţiei de atribuire: birou achiziţii publice
din cadrul Primăriei comunei Miroslava,
judeţul Iaşi. 4. Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea unui exemplar al
documentației de atribuire: costul documentaţiei este de 50 lei şi se poate achita
odata cu solicitarea efectuată în acest
sens; 5. Data limită pentru solicitare
clarificări: 14.10.2020, orele 16:00. 6.
Informaţii privind ofertele: Data limită
pentru depunerea ofertelor: 21.10.2020,
orele 16:00; Adresa la care trebuie depusă
oferta: Primăria comunei Miroslava, sat
Miroslava, comuna Miroslava, judeţul
Iasi, cod postal 707305; Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: un exemplar în două plicuri sigilate unul exterior şi unul interior. 7. Data
şi locul unde se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor:
22.10.2020, orele 11:00 la sediul Primăriei
com. Miroslava, judeţul Iaşi; 8. Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax, şi adresa de e-mail a instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Judeţean Iaşi, Secţia
contencios administrativ, Str. Elena
Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod 700398, tel.
0232/213332; fax.0232/219899; e-mail:
tr-iasi-reg@just.ro 9. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării:
23.09.2020.
l 1. Informaţii generale privind concedentul: denumire: UAT Comuna Miroslava, cod fiscal: 4540461, adresa: Sat
Miroslava str. Constantin Langa nr. 93,
Comuna Miroslava, cod 707305, Jud.
Iaşi, E-mail: secretariat@primariamiroslava.ro 2. Informaţii generale privind
obiectul concesiunii: teren în suprafață de
5352 mp, NC 91052, intravilan sat
Uricani, comuna Miroslava, jud. Iași în
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scopul amenajării unui depozit pentru
materiale de construcții și spălătorie auto
Redevența: este de minim: -3008 euro/an
pentru întreaga suprafață; 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire: Modalitatea prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: persoanele interesate pot înainta o solicitare pe suport
hârtie pentru obţinerea unui exemplar al
documentaţiei de atribuire; Denumirea şi
adresa compartimentului de la care se
poate obţine un exemplar al documentaţiei de atribuire: birou achiziţii publice din
cadrul Primăriei comunei Miroslava,
judeţul Iaşi. 4. Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea unui exemplar al documentației de atribuire: costul documentaţiei este de 50 lei şi se poate achita odata
cu solicitarea efectuată în acest sens; 5.
Data limită pentru solicitare clarificări:
14.10.2020, orele 16:00. 6. Informaţii
privind ofertele: Data limită pentru depunerea ofertelor: 21.10.2020, orele 16:00;
Adresa la care trebuie depusă oferta:
Primăria comunei Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod
postal 707305; Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: un
exemplar în două plicuri sigilate unul
exterior şi unul interior. 7. Data şi locul
unde se va desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 22.10.2020, orele
10:00 la sediul Primăriei com. Miroslava,
judeţul Iaşi; 8. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax, şi adresa de
e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul Judeţean
Iaşi, Secţia contencios administrativ, Str.
Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod
700398, tel. 0232/213332; fax.0232/219899;
e-mail: tr-iasi-reg@just.ro 9. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 23.09.2020.
l Municipiul Piatra-Neamţ Anunţă:
Organizarea licitaţiei publice pentru închirierea a 3(trei) căsuțe situate la baza
Pârtiei Cozla din Piatra-Neamț, pentru
sezonul de iarna 2020-2021 și 2(două)
spații situate în Ștrandul Municipal
Piatra-Neamț, în scop comercial/prestări
servicii. Denumirea și sediul autorității
administrației publice: Municipiul PiatraNeamț, cod fiscal 2612790, str. Ștefan cel
Mare nr.6-8 Piatra-Neamț, telefon
0233/218991; fax0233/215374, e-mail
infopn@primariapn.ro; primariapn@
yahoo.com. 2. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunurilor care urmează să fie închiriate: Bunurile care se doresc a fi închiriate fac parte
din domeniul public al municipiului
Piatra-Neamț: -3 (trei) căsuțe și teren
aferent în suprafață de 9 m2/căsuță,
situate la baza Pârtiei Cozla din PiatraNeamț, județul Neamț, cu scop comercial/
prestări servicii, conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Piatra-Neamț
nr. 353 din 18.11.2019 și OUG 57/2019
privind Codul Administrativ; -2(două)
spații situate în Ștrandul Municipal
Piatra-Neamț, conform prevederilor
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Admi-

nistrativ și ale Hotărârii Consiliului Local
al municipiului Piatra-Neamț nr. 294 din
26.09.2019 modificată prin HCL nr. 348
din 18.11.2019, HCL nr. 148 din
27.05.2020 și HCL nr. 200 din 23.07.2020,
Spațiul nr. 31, „Magazie Wild Bear –
intrare auto, ușă termopan” în suprafață
de 22,31 mp și spațiul nr. 32, „Magazie
lângă teren tenis – intrare auto, ușă rulou”
în suprafață de 73,16 mp, cu scop comercial/prestări servicii; 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: În urma
unei cereri scrise a persoanei interesate,
adresată Direcției Patrimoniu a Municipiului Piatra-Neamț, Piatra-Neamț, str.
Ștefan cel Mare, nr. 6-8, județul Neamț.
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:
Direcția Patrimoniu a Municipiului
Piatra-Neamț, Piatra-Neamț, str. Ștefan
cel Mare, nr. 6-8, telefon 0233218991,
interior 207, fax 0233215375, adresa de
e-mail puiu.fecic@primariapn.ro. 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: 10 lei și se
poate achita direct la casieria Municipiului Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare,
nr. 6-8, sau prin ordin de plată în contul
Municipiului Piatra-Neamț
RO82TREZ4915006XXX000150, deschis
la Trezoreria municipiului Piatra-Neamț.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.10.2020 ora 14:00. 4. Informații
privind ofertele : Se regăsesc în caietul de
sarcini. 4.1. Termenul de depunere a ofertelor: 26.10.2020 ora 16:30. 4.2. Adresa la
care se transmit ofertele: Municipiul
Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare nr.6-8,
registratură - Direcția Patrimoniu. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 2 exemplare original și copie. 5. Data, ora și locul la
care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 27.10.2020, ora
14:00 la sediul Municipiului PiatraNeamț, str. Ștefan cel Mare nr.6-8. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței:
Judecătoria Municipiului Piatra-Neamț.
l Oraşul Uricani, cu sediul în Uricani, str.
1 Mai, nr . 6, cod fiscal 4634647, tel.
0254/511121, fax. 0254/511 127, e-mail:
primariauricani@gmail.com, anunţă organizarea în data de 26.10.2020 ora 13:00 la
sediul sus menţionat a Iicitaţiei în vederea
închirieri: - teren în suprafaţă de 300 mp,
situat în Câmpu lui Neag - Halda Şesul
Serbanilor, înscris în CF nr. 62639, nr.
cadastral/topografic 62639, aparţinând
domeniului public al Oraşului Uricani, în
vederea amplasării unui turn de telefonie
mobilă, cu o valoare de inventar de 6.247
lei. Documentaţia de atribuire, caietul de
sarcini precum şi planurile de situaţie cu
identificarea imobilul care se închiriază

pot fi obţinute sau consultate la sediul
Primăriei Oraşului Uricani, din str. 1 Mai,
nr. 6, persoana de contact: Săvulescu Cristian Consilier Juridic. Costul documentaţiei de atribuire este de 100 lei. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor este:
23.10.2020. Ofertele se depun la sediul
Primăriei Oraşului Uricani, din str. 1 Mai,
nr. 6 până la data de 26.10.2020 ora 10:00.
Ofertele se depun într-un singur exemplar
original. Şedinţa publica de deschidere a
ofertelor va avea loc în data de 08.07.2020,
ora 13:00 Sala de şedinte a Primăriei
Oraşului Uricani din str. 1 Mai, nr. 6. In
situaţia neprezentării a cel putin două
oferte, licitaţia se anulează şi va fi reluată
în data de 02.11.2020, ora 13:00. Acţiunea
în justiţie pentru soluţionarea litigiilor
apărute se introduce la Secţia de Contencios administrativ a Tribunalului Judeţean
Hunedoara din localitatea Deva, str. 1
Decembrie, nr. 35, tel. 0254/211574, fax.
0254/216333, e-mail: lbenta@ just.ro.
Anunţul de licitatie a fast transmis pentru
publicare la data de 24.09.2020.
l Cabinet Individual de Insolventa
Augustin Lucia în calitate de lichidator
judiciar, vinde în bloc, prin licitație publică
cu strigare: Pensiune turistica Auşeu în
suprafaţă de 960 mp împreună cu terenul
aferent în suprafață de 5.108 mp. Imobilele sunt situate in Aușeu, jud. Bihor,
având acces la DN 1/E 60. Licitatia va
avea loc Joi 06.10.2020, orele 12:00 la
biroul lichidatorului judiciar din Baia
Mare, Bd. Independentei, nr. 18/29, jud.
Maramures. Participantii la licitatie vor
achita pană cel tarziu cu o zi înainte de
data licitației, o garantie de 10% din pretul
de pornire pentru bunurile licitate şi costul
caietului de sarcini Cei interesati pot solicita informatii la sediul lichidatorului
judiciar din Baia Mare, Bd. Independentei, nr. 18/29, începând cu data de
26.08.2020 sau la telefon 0747-246583,
0743-891.488, 0745-168.042 în zilele lucrătoare între orele 08:00 - 16:00.
l Publicatie De Vanzare SC Moro SRL in faliment, prin lichidatorul judiciar
Cabinet Individual de Insolventa
Augustin Lucia, desemnat de Tribunalul
Maramures în dosar nr. 4169/100/2013,
vinde în bloc prin licitație publică cu strigare următoarele bunuri imobile situate în
com. Săcel, jud. Maramureş: -construcție
individuală P+M; -spațiu comercial;
-șopron din lemn; -teren aferent construcțiilor în suprafață de 930 mp. Prețul de
pornire al licitației este de 374.078,70 lei +
TVA. Deasemenea vinde , prin licitatie
publica cu strigare urmatoarele bunuri ca
deșeu de fier vechi: - autoturism Dacia
Logan, semiremorcă Krone, autoutilitară
Iveco, camion Nissan ECO T135, motostivuitor Miletto, încărcător frontal Volvo, la
prețul total de 9.045 lei +TVA. Participantii la licitatie vor achita pană cel tarziu
cu o zi înainte de data licitației, o garantie
de 10% din pretul de pornire pentru bunurile licitate. Licitatia va avea loc Marți
06.10.2020, ora 14:00 la biroul lichidatorului judiciar din Baia Mare, Bd. Independentei nr. 18/29, jud. Maramures. Pentru
bunurile neadjudecate, licitatiile vor

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
continua astfel: bunuri imobile: în data de
13.10.2020, 20.10.2020, 27.10.2020 la
aceeași oră. bunuri mobile: în data de
13.10.2020, 20.10.2020 la aceeași oră Cei
interesati pot solicita informatii la sediul
lichidatorului judiciar din Baia Mare, Bd.
Independentei nr. 18/29, incepind cu data
de 25.09.2020. Informatii suplimentare se
pot obtine la telefon nr. 0747-246583,
0743-891488, 0262-218844.
l A.Județul Bihor -Consiliul Județean
Bihor, cu sediul în mun.Oradea, Parcul
Traian, nr.5, jud.Bihor, Cod fiscal:
4244997, tel: 0259/410.181, Fax:
0259/410.182; registratura@cjbihor.ro,
Web: www.cjbihor.ro, organizează licitație
publică deschisă cu strigare în vederea
vânzării, în baza O.U.G 68/2008, HCJB
nr.104 din 30.07.2020, HCJB nr.105 din
30.07.2020 și HCJB nr.134 din 14.09.2020:
-Cabinetul medical situat în imobilul
-Policlinica, nr.3 -din Oradea, str.Corneliu
Coposu, nr.2, et.II, înscris în CF individual
168661-C1-U18 Oradea. Preț pornire licitație: 168.400Lei, pasul de strigare este
egal cu 1% din preţul minim de pornire a
licitației =1.684Lei. B.Calendarul licitaţiei:
-în perioada 24.09.2019-08.10.2019 ora
9:00, potenţialii ofertanţi vor depune la
Registratura -Consiliului Județean Bihor,
documentele necesare pentru participarea
la licitație; -şedinţa de licitaţie publică cu
strigare şi adjudecarea va avea loc la data
de 09.10.2019, ora 12.00, la sediul Consiliului Județean Bihor, în prezenţa Comisiei de vânzare şi a reprezentanţilor
ofertanţilor. C.Persoană de contact: Aurelian Cismaș -Serviciul de Administrare a
Patrimoniului, tel: 0259/413.825, e-mail:
patrimoniu@cjbihor.ro. D.Documente
necesare pentru participarea la licitaţie
conform Instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea licitației și a caietului
de sarcini pus la dispoziţie de către organizatorul procedurii pe site-ul https://www.
cjbihor.ro /informatii-de -interes-public/
anunturi, sunt: -persoane juridice; -fişa cu
informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare semnată de către
ofertant fără îngroşări, ştersături sau
modificări; -copii de pe certificatul de
înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, de pe actul constitutiv,
inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante şi de pe certificatul de înregistrare
fiscală; -scrisoare de bonitate financiară,
eliberată de o bancă comercială română;
-dovadă privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către bugetul central și local,
prin prezentarea unor certificate de atestare fiscală, eliberate de organe fiscale
competente; -declaraţie pe propria
răspundere a reprezentantului legal al
persoanei juridice, din care să rezulte că
aceasta nu se află în litigii, reorganizare
judiciară sau faliment; -declaraţie pe
propria răspundere, din care să rezulte că
nu este beneficiarul unui alt contract de
cumpărare, în condiţiile OUG nr.68/2008;
-împuternicire de la asociaţi pentru reprezentantul legal al persoanei juridice;
-dovada cumpărării Caietului de sarcini şi
Instrucţiunilor pentru organizarea şi
desfăşurarea procedurii de vânzare (OP
sau chitanţa); -dovada achitării taxei de
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participare la licitaţie (OP sau chitanţă);
-dovada achitării garanţiei de participare
la licitaţie (chitanţă, filă CEC, Ordin de
plată); -furnizorii de servicii medicale
persoane fizice: -copie de pe actul de identitate; -copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă
sau de pe actul legal de constituire, după
caz, din care rezultă că are obiect unic de
activitate furnizarea de servicii medicale,
cu sau fără activităţi conexe acestora;
-dovadă privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către bugetul central și local,
prin prezentarea unor certificate de atestare fiscală, eliberate de organe fiscale
competente; -declaraţie pe propria
răspundere, din care să rezulte că nu este
beneficiarul unui alt contract de cumpărare, în condiţiile OUG nr.68/2008.
-dovada cumpărării Caietului de sarcini şi
Instrucţiunilor pentru organizarea şi
desfăşurarea procedurii de vânzare (OP
sau chitanţă). -dovada achitării taxei de
participare la licitaţie (OP sau chitanţă).
-dovada achitării garanţiei de participare
la licitaţie (chitanţă, filă CEC, Ordin de
plată).

PIERDERI
l Pierdut atestat șofer profesionist,
eliberat de ARR Dolj, pe numele Sîmba
Marin. Îl declar nul.
l SC Zamfir NB SRL, cu sediul în Bratovoiești, Sat Prunet, județul Dolj, declară
pierdut și nul Certificat de înregistrare
eliberat de ORC Dolj.
l Pierdut Autorizație Sanitară de Funcționare nr.136/09.09.2020 eliberată de DSV
Ilfov pentru SC Onix Optim Centru
Medical SRL, cu sediul în Bragadiru, str.
Speranței, nr.30-32, Jud.Ilfov. Se declară
nulă.
l Declar pierdut și nul Certificat de Înregistrare eliberat de Registrul Comerțului
de pe lângă Tribunalul Argeș pentru societatea cu răspundere limitată, SC Quality
Standards SRL, CUI: 16965571,
J03/1985/2004.
l Pierdut acte firmă: 1.Certificat de
înregistrare al societății Longevity
Construct SRL, înregistrată în Registrul Comerțului București sub nr.
J40/7962/2003, CUI:15506180, cu
sediul social în str.Ankara, nr.3, et.1,
Sector 1, București. Îl declarăm nul;
2.Certificat constatator al societății
Longevity Construct SRL privind
activitatea la sediu, conform declarație
tip pe proprie răspundere- model 3
nr.216230 din 17.06.2014. Îl declarăm
nul.

DECESE
l S-a stins din viata colonel inginer
Gheorghe Gaspar care si-a exercitat
profesia cu devotiune, om de o rara sensibilitate, bun, bland,intelept. Inmormantarea va avea loc vineri, 25.09.2020,
ora- 11:00 la Cimitirul Ghencea Militar 1.
Acsinte Gaspar si familia.

