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OFERTE SERVICIU
l SC CETINA SRL din Baia Mare, 
Bld.București, Nr.126, angajează: Elec-
trician întreținere- 1 post; Măcelari- 3 
posturi; Muncitori necalificați- 4 posturi. 
Depunerea CV-urilor se face la email: 
laura.coman@cetina.ro

l SC SAF Metropolitan Provider SRL, 
având CUI: 9548750, cu sediul în sat 
Mogoșoaia, comuna Mogoșoaia, strada 
Fermei, nr. 20, parter, camera 1, județ 
Ilfov, angajează: montator placaje interi-
oare și exterioare, cod COR 712202- 4 
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe 
de limba engleză, cunoștințe în domeniul 
construcțiilor. Selecția are loc în data de 
26.08.2021, ora 10.00, la sediul societății.

l SC Ferma Dacilor Production SRL, 
având CUI: 36218511, cu sediul în sat 
Tohani, comuna Gura Vadului, nr. 76B, 
județ Prahova, angajează:  femeie de 
serviciu, cod COR 911201- 1 post. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de 
limba engleză, cunoștințe în domeniul 
serviciilor. Selecția are loc în data de 
26.08.2021, ora 10.00, la sediul societății.

l SC Nelida&Dana SRL, având CUI: 
37783726, cu sediul Municipiul Băilești, 
Strada Victoriei, Nr.78, Bloc A0, Scara 
1, Etaj 2, Ap.14, Județ Dolj, angajează: 
croitor confecționer îmbrăcăminte, după 
comandă, cod COR 753201- 20 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de 
limba engleză, cunoștințe în domeniul 
confecțiilor. Selecția are loc în data de 
26.08.2021, ora 11.00, la sediul societății.

l SC Pavaj Grup SRL, având CUI: 
6858977, cu sediul Loc.Hațeg, Oraș 
Hațeg, Strada Viilor, Nr.57, Județ Hune-
doara, angajează: inginer construcții 
civile, industriale și agricole, cod COR 
214201- 1 post; dulgher (exclusiv restau-
rator), cod COR 711501- 2 posturi; insta-
lator apă-canal, cod COR 712602- 1 post; 
excavatorist pentru excavatoare cu rotor 
de mare capacitate, cod COR 811106- 3 
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe 
de limba engleză, cunoștințe în domeniul 
construcțiilor. Selecția are loc în data de 
26.08.2021, ora 11.00, la sediul societății.

l SC Sanu Service RO SRL este cunos-
cută încă din anul 2000 în toată ţara ca 
unul din cei mai buni producători, 
proiectant și instalator de sisteme de 
aspiraţie a aerului viciat, fumului, 
rumegușului, pulberilor, vaporilor toxici 
și a coșurilor de fum. Actual căutăm 
comisioneri (COD COR962103) pentru 
punctul de lucru din loc.Topolovăţu 
Mare. Pentru mai multe detalii vă 
rugăm să ne contactaţi la adresa de 
mail: office@sanu.ro, la sediul societăţii 
sau la nr. tel.0256/328.277. Numai 
candidaţii selectaţi vor fi contactaţi.

l Primăria Orașului Videle organizează 
la sediul său din str. Republicii, nr. 2 în 
data de 17.09.2021, ora 10.00 - proba 
scrisă, respectiv 22.09.2021, ora 12.00 - 
proba interviu, concurs pentru ocuparea 
postului vacant de inspector de speciali-
tate, gradul I, studii superioare din 
cadrul Compartimentului Personal 
Contractual Administrativ al Direcției 
Economică, Piață și Administrativ. 
Condițiile necesare ocupării unui post 
de natură contractuală vacant sau 
temporar vacant sunt prevăzute la art. 3 
din HGR 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Condițiile speci-
fice de înscriere și participare la concurs 
pentru ocuparea postului vacant mai 
sus menționat sunt următoarele: -studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență; -vechime în speciali-
tate necesară: 4 ani vechime în speciali-
tatea studiilor necesară exercitării 
funcției. Dosarele de participare la 
concurs se pot depune la secretariatul 
comisiei de concurs - Direcția Resurse 
Umane, Salarizare, Informatică, Autori-
zări Taximetrie și Comerț, Problemele 
Romilor și Parc Auto din cadrul Primă-
riei Orașului Videle, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afișării anunțului 
și vor conține, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art. 6 alin. (1) din 
Regulamentul cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcțiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, 
aprobat de Hotărârea Guvernului nr. 

286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. Coordonate de contact 
pentru primirea dosarelor de concurs: 
sediul Primăriei Orașului Videle, str. 
Republicii, nr. 2, oraș Videle, județul 
Teleorman, telefon: 0247/453017 interior 
106, fax: 0247/453015, e-mail: primaria-
videle@yahoo.com, persoana de contact: 
Vochin Nicoleta -inspector. Informații 
suplimentare referitoare la organizarea 
și desfășurarea concursului se afișează 
la sediul și pe pagina de internet a insti-
tuției - www.primariavidele.ro.

SOMAȚII
l Se aduce la cunostinta ca pe rolul 
Judecatoriei Arad se af la dosarul nr. 
5298/55/2021, cu termen de judecata la 
data de 01.09.2021, avand obiect cererea 
petentilor Blidar Danut si Blidar Lore-
dana Maria, cu domiciliul in mun, Arad, 
Str. Ursului nr. 6-12, bl. 2, et. 4, ap. 82, 
judet Arad, pentru constatarea doban-
dirii de catre acestia a dreptului de 
proprietate cu titlu de uzucapiune 
asupra imobilului identificat in CF nr. 
303695 – Dorobanti (CF vechi 915), nr. 
top. 712, constand din teren intravilan 
in suprafata de 1.338 mp, situate in loc 
Dorobanti nr. 606, jud. Arad, proprietari 
ai imobilului fiind numitii Ujj Mihai, 
decedat la data de 08.03.1988 si Ujj 
(fosta Almaisi) Rozalia, decedata la 
data de 09.10.1981. Persoanele intere-
sate pot face opozitie la numarul de 
dosar indicat mai sus in termen de o 
luna de la data publicarii prezentei 
somatii.

CITAȚII
l Se citează Marcu Rodica, Ghenciu 
Neculai și Pomparău Margareta în 
dosar 890/40/2020 la Tribunalul Boto-
șani, la data de 09.09.2021.

l Mairan Mihaela Domnica este citata 
sa se prezinte la data de 20 septembrie 
2021, ora 8,  la sediul SPN Ivan 
Constantin si Ivan Stefan din Ploiesti, 
str. Victoriei, nr. 4, bl. CC Vest parter, in 
cauza succesorala privind pe defunctul 
Mairan Gheorghe decedat la data de 29 
noiembrie 2020, fost cu ultimul domi-
ciliu in Ploiesti, str. Aleea Strejnic, nr. 1, 
bl. A14, sc. B, etaj 2, ap. 29, in calitate 

de fiica a acestuia. Neprezentarea atrage 
inlaturarea de la succesiune.

l Ardelean Ana este chemată în data de 
07.09.2021 la Judecătoria Chișineu-Criș, 
î n  c a l i t a t e  d e  p â r â t ă  î n 
dos.1301/210/2021, în proces cu Ciupe 
Valentin, pentru radiere uzufruct.

DIVERSE
l Anunt aviz oportunitate. SC Central 
Eastern Real Estate Services S.R.L., cu 
sediul in jud. Ilfov, Oras Popesti-Leordeni, 
Sos. Oltenitei, nr. 181, etaj 2, titular al 
proiectului P.U.Z- ,,introducere in intra-
vilan in vederea construirii unui complex 
rezidential multifunctional, amenajare 
circulatii, utilitati, imprejmuire si modifi-
care functiunie din zona industriala in zona 
de locuinte” in Jud. Ilfov, Oras Popesti-Le-
ordeni, Sos. Oltenitei, nr.181, sau identificat 
prin nr. Cad. 116388, 116489, 116390, 
111773, 119142, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obtinere a 
Avizului  de Oportunitate al Primariei 
Orasului Popesti-Leordeni. Documentatia  
putand fi consultata la sediul Primariei 
Orasului Popesti-Leordeni. Observatii /
comentariile si sugestii se primesc in scris la 
Biroul de Urbanism din cadrul  Primariei 
Orasului Popesti-Leordeni, cu  sediul in 
Jud. Ilfov, Oras Popesti-Leordeni, Piata Sf. 
Maria, Nr.1, tel. 037.440.88.19, de luni pana 
vineri, intre orele 9:00-14:00,  incepand cu 
data de 24.08.2021.

l SC OMV Petrom SA anunta publicul 
interesat asupra:depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul: “conducta de amestec sonda 
1998-Preajba Nord- Parc 8 Gratia” propus 
a fi realizat in com. Silistea extravilan, jud. 
Teleorman. Informatiile privind proiectul 
propus/memoriul de prezentare pot fi 
consultate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Teleorman din mun. 
Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, jud. 
Teleorman, in zilele de luni pana joi, intre 
orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-
14.00 si la sediul titularului din orasul 
Bolintin Vale, str. Republicii, nr. 20, jud. 
Giurgiu. Observatiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Teleorman

l Consal Trade Cariera SRL anunță 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „exploatare, valorificare 
nisip și pietriș în vederea amenajării unui 
iaz piscicol – perimetrul Nicorești 2, 
Județul Galați”, propus a fi amplasat în 
extravilanul comunei Nicorești, T61, 
P539/2, județul Galați. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi consultate 
pe pagina de internet a autorității compe-
tente pentru protecția mediului A.P.M. 
Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Regle-
mentări-Acordul de mediu-Documentații 
procedura EIA și EA-Memorii de prezen-
tare 2020 și la sediul Consal Trade Cariera 
SRL, sat Nicolae Bălcescu, comuna 
Nicolae Bălcescu, Str. Carierei, nr. 5, 
județul Constanța. Observațiile publicului 
se primesc pe adresa de e-mail office@
apmgl.anpm.ro sau fax 0236.471.009.

l Ionas Dorin cu domiciliul în Tulgheș, 
nr. 275, jud.Harghita, prin avocat ales 
Mureșan Ovidiu, a deschis la Judecătoria 
Toplița în dosar nr. 566/326/2021, proce-
dura de declarare judecătorească a morții 
față de următoarele persoane care au 
calitatea de proprietari tabulari în cărțile 
funciare: 1.-cartea funciară nr. 52063 
Tulgheș, număr topografic 89/a/9, având 
proprietarii tabulari: -Ionas Ileana, Ionas 
Maria, Barsan Ilie, Ursu Floarea, Ionas 
Floarea, Gyorgy Janos, Gyorgy Ioan și 
Ionas Gavril; 2.-cartea funciară nr.52208 
Tulgheș, număr topografic 89/a/9, având 
proprietarul tabular: -Smilovits Zelig.

l Mande Gheorghe anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Construire hală depozitare” 
propus a fi amplasat în comuna Joiţa, 
sat Bâcu, T63, P520/14, CF36107, jud. 
Giurgiu. Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul A.P.M. 
Giurgiu din mun.Giurgiu, șos. Bucu-
rești, nr. 111, sc. A+B, și la sediul Mande 
Gheorghe, din București, sector 1, bd. 
Ion Mihalache, nr.313, bl.1, sc.A, et.1, 
ap.3.

l Mande Gheorghe anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Construire hală depozitare” 
propus a fi amplasat în comuna Joiţa, 
sat Bâcu, T63, P520/14, CF 36319, jud.
Giurgiu. Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul A.P.M. 
Giurgiu din mun.Giurgiu, șos. Bucu-
rești, nr. 111, sc. A+B, și la sediul Mande 
Gheorghe, din București, sector 1, bd. 
Ion Mihalache, nr. 313, bl. 1, sc. A, et. 1, 
ap.3.

l SC Siena Residence SRL, proprietar 
al terenului situat în Orașul Popești 
Leordeni, str. Biruinței, NC 5643/1, 
5643/2, 104240, 104226, 5643/4, 5643/5, 
5643/6, 5967/1, 5967/2, 109377, 109378, 
110616, 5967/5/2, 5311/1, 5311/2, 5311/3, 
5311/4, 5311/5, 5311/6, 5311/7, 5311/8, 
5311/9, 5311/10, 5311/11, 5311/12, 
5311/13, 5311/14, 5311/15, 5311/16, 
5888, în suprafață de 29345,50mp, 
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anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obținere a avizului 
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teri-
toriului și Urbanism a Județului Ilfov 
pentru documentația PUZ „introducere 
în intravilan în vederea construirii unui 
ansamblu de imobile locuințe colective 
Ds+P+6E și funcțiuni complementare”. 
Documentația a fost depusă pentru 
consultare la Consiliul Județean Ilfov la 
data 25.08.2021. Observații și comen-
tarii se primesc în scris la Direcția de 
Urbanism din cadrul Consiliului Jude-
țean Ilfov, București, Sector 6, str. 
Ernest Juvara, nr. 3-5 (tel.021.212.56.93) 
în termen de 15 zile de la publicarea 
prezentului anunț.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare. Consiliul de Adminis-
traţie al General Trans S.A. Petroșani, 
convoacă Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acţionarilor  în data de 
27.09.2021, ora 11:00, la sediul societăţii 
din Petroșani, str. Livezeni nr. 12., cod 
poștal 332071, jud. Hunedoara, cu data 
de referinţă pentru acţionari 01.09.2021.
Ordinea de zi este următoarea: 1. Apro-
barea mutării sediului societății în 
Petroșani,str. 1 Decembrie 1918, bl.97 , 
parter, jud.Hunedoara. 2. Aprobarea 
situației financiare interimare la data de 
30.06.2021, pe baza rapoartelor prezen-
tate de consiliul de administrație și de 
cenzori și stabilirea dividendelor din 
profitul contabil net realizat pe trimes-
trul II 2021 și din profitul reportat din 
anii precedenți. Dacă prima adunare nu 
se poate ține din cauza lipsei cvorumu-
lui,a doua adunare va avea loc la sediul 
societății, în data de 28.09.2021,ora 
10:00. Președintele Consiliului de Admi-
nistraţie. Părăian Marcel-Simion.

LICITAȚII
l  Curtea de Apel Oradea, CUI: 
17071723, tel.0259/479.419, persoană de 
contact Monenciu Adina, organizează 
licitație publică cu plic sigilat la data de 
16.09.2021, ora 12.00, la sediul instanței, 
în vederea închirierii a două spații a câte 
0,5mp situate la parterul Palatului de 
Justiție Oradea pentru amplasarea de 
automate de cafea și băuturi calde. 
Documentația de atribuire și informații 
suplimentare se pot obține accesând 
pagina de internet a instanței http://
portal.just.ro/35/SitePages/achizitii.
aspx?id_inst=35.

l Octavy Forest S.R.L., societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. 

Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. 
Prahova, scoate la vanzare prin licitatie, 
bunurile imobile situate in Baicoi, Str. 
Independentei ,  nr.  354,  Judetul 
Prahova, reprezentate de teren intra-
vilan in suprafata de 1.295 mp si 
constructiile amplasate pe acest teren, 
respectiv constructia C1 – Locuinta, 
regim inaltime parter + etaj, cu o supra-
fata construita la sol de 140 mp si 
constructia C2 – Anexa, cu o suprafata 
construita la sol de 15 mp. Pretul total al 
bunurilor mai sus mentionate este de 
60.000 euro (fara TVA).  Licitatia se va 
tine in data de 30.08.2021, ora 13.00, la 
sediul lichidatorului din Ploiesti, iar in 
cazul in care, bunurile nu vor fi adjude-
cate, licitatia se va tine in data de 
01.09.2021, 03.09.2021, 06.09.2021, 
08.09.2021, 10.09.2021, 13.09.2021, 
15.09.2021, 17.09.2021, 20.09.2021, 
22.09.2021, 24.09.2021, 27.09.2021, 
29.09.2021, 01.10.2021, 04.10.2021, 
06.10.2021, 08.10.2021. 11.10.2021, 
13.10.2021, 15.10.2021, 18.10.2021, 
20.10.2021, 22.10.2021, 25.10.2021, 
27.10.2021, 29.10.2021, la aceeasi ora si 
aceeasi adresa. Dosarul de prezentare si 
conditiile de participare se pot obtine 
numai de la sediul lichidatorului. 
Telefon/fax:  0244597808;  mobil : 
0723357858, www.andreiioan.ro.

l Sierra Quadrant S.P.R.L. lichidator 
judiciar al ROMBET S.A., anunță orga-
nizarea rundei 1 de vanzare prin nego-
ciere directa, conform Legii nr.85/2006 
pentru vânzarea terenurilor falitei, după 
cum urmează: Teren intravilan arabil 
comuna Nufăru. Proprietate compusă 
din 14 loturi de teren învecinate, ampla-
sate în intravilanul comunei Nufaru, 
judetul Tulcea, cu suprafața totală de  
142.812 mp destinate dezvoltării unui 
proiect imobiliar turistic pe malul 
Dunării, la prețul de 1.350.000 euro, 
fara tva. Negocierea directa se va desfa-
sura direct sau prin intermediul plat-
formei https://licitatii.sierraquadrant.ro. 
Termenul de ofertare: 20 de zile calen-
daristice de la data aparitiei anuntului 
de negociere directa in ziar. Data limita 
apare pe site. Orice persoana interesata 
poate oferta direct pe site sau prin email 
în termenul indicat în anunt. În cazul 
inregistrarii a minim doua oferte în 
acest interval, Lichidatorul va organiza 
licitatie inchisa cu ofertantii acceptati. 
Pentru a fi acceptata oferta trebuie sa 
îndeplinească condițiile minimale 
menționate in regulamentul afișat pe 
site. Prezentul anunţ constituie și notifi-
care către creditori, debitor si orice 
persoană fizică sau juridică interesată în 

cauză. Relaţii la tel. 0234/510676. 
E-mail: office.sprl@sierraquadrant.ro. 
Componenta si descrierea Terenului, 
precum si conditiile formale de inscriere 
la procedura de negociere se regasesc in 
caietul de sarcini care poate fi solicitat 
de la lichidatorul judiciar. Nu sunt 
acceptaţi la licitaţie ofertanţii care au 
datorii neonorate faţă de societatea 
Rombet SA. Vizionarea imobilelor scose 
la vanzare se realizeaza de luni pana 
vineri pana in preziua implinirii terme-
nului, cu anuntarea prealabila a lichida-
torului judiciar. Prezentul anunt 
constituie si notificare catre creditori, 
debitor si orice persoana fizica sau juri-
dica interesata in cauza. www.sierraqu-
adrant.ro; office.sprl@sierraquadrant.ro 
tel. 0234/510624.

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: Primăria Orașului 
Recaș, cu sediul în Recaș, Calea Timi-
șoarei nr.86, județul Timiș, cod poștal 
307340, telefon 0356/177.278, fax 
0356/177.279, e-mail: contact@primari-
arecas.ro, cod fiscal 2512589. 2.Infor-
mați i  generale  pr iv ind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: 1 imobil teren, proprietate 
privată a Orașului Recaș, identificat 
astfel: -teren 2.135mp, intravilan oraș 
Recaș, C.F. 417401 Recaș, nr.cadastral 
417401 (Cc3157), conform H.C.L.Recaș 
nr.228/17.08.2021 și a temeiului legal: 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 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, Servi-
ciul Economic sau se poate consulta pe 
site-ul: www.primariarecas.ro, secțiunea 
„Anunțuri-Licitații”. 3.2.Denumirea și 
adresa serviciului /compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Se poate obține de la 
Serviciul Economic din cadrul Primăriei 
Orașului Recaș, Calea Timișoarei, nr.86, 
județul Timiș. 3.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 50 lei/exemplar -se 
achită numerar la Casieria instituției. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 10.09.2021, ora 12.00. 4.Infor-
maţii privind ofertele: 4.1.Data-limită 
de depunere a ofertelor: 20.09.2021, ora 
15.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 

ofertele: Primăria Orașului Recaș, 
orașul Recaș, Calea Timișoarei, nr.86, 
j u d e ț u l  T i m i ș  - R e g i s t r a t u r ă . 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Într-un 
singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.
Data și locul la care se va desfășura 
sedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 21.09.2021, ora 13.00, Primăria 
Orașului Recaș, orașul Recaș, Calea 
Timișoarei, nr.86, județul Timiș, Sala de 
ședințe. 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: Secția de Contencios 
Administrativ și Fiscal a Tribunalului 
Timiș, Timișoara, Piața Țepeș Vodă, 
nr.2 ,  județul  Timiș ,  te lefon/fax 
0256/221.990, e-mail: tr-timis-reg@just.
ro. 7. Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 24.08.2021.

l Consiliul Judeţean Bihor, cu sediul în 
Oradea, P-cul.Traian, nr.5, organizează 
licitație publică: A.Informaţii generale 
privind vânzătorul precum: denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
datele de contact, persoana de contact: 
-Județul Bihor -Consiliul Județean 
Bihor, cu sediul în mun.Oradea, Parcul 
Traian, nr. 5, jud.Bihor, cod fiscal: 
RO27396366, tel: 0259/410.181, Fax: 
0259/410.182; registratura@cjbihor.ro, 
Web: www.cjbihor.ro, persoană de 
contac t :  Aure l i an  C i smaș ,  t e l : 
0259/413.825, e-mail persoană de 
contact: patrimoniu@cjbihor.ro; B.Infor-
maţii generale privind obiectul vânzării, 
în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie vândut: 
-Microbuz M2 Clasa B (18 locuri) marca 
„Volkswagen Crafter“, proprietate 
privată a Județului Bihor, conform 
HCJB nr.164 din 05.08.2021 -temei legal 
H.G. nr. 841 din 23 octombrie 1995; 
C.Informaţii privind documentaţia de 
atribuire -conform caietului de sarcini: 
-Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atri-
buire: descărcarea acestora de pe site-ul 
https://www.cjbihor.ro/informatii-pu-
blice/anunturi. -Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/compartimentului 
din cadrul autorității contractante, de la 
care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Oradea, 
Parcul Traian, nr. 5, Consiliul Județean 
Bihor -Compartimentul Patrimoniu 
-biroul nr.27. -Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea documentaţiei de 
atribuire: documentația poate fi descăr-

cată gratuit de pe site-ul https://www.
cjbihor.ro/informatii-publice/anunturi. 
-Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 07.09.2021, ora 09.00. D.Informaţii 
privind ofertele: -Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 15.09.2021, ora 09.00; 
-Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Oradea, Parcul Traian, nr.5, la sediul 
Consiliului Județean Bihor -Registra-
tură; -Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un singur 
exemplar original; E.Data și locul la 
care se va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: -15.09.2021, ora 
14.00, Oradea, Parcul Traian, nr.5, la 
sediul Consiliul Județean Bihor -Sala 
mică de ședințe -nr.12. F.Instanţa 
competentă în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: -Sectia de Contencios Admi-
nistrativ a Tribunalului Bihor, Oradea, 
Parcul Traian, nr.10, cod 410033,  
tel.0259/414.896, fax.0359/432.750, 
e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. G.data 
transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 20.08.2021.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Județul Bihor -Consiliul Județean 
Bihor, cu sediul în municipiul Oradea, 
Parcul Traian, nr.5, județul Bihor, 
telefon 0259/410.181, fax 0259/410.182, 
0259/413.825, email: registratura@
cjbihor.ro, patrimoniu@cjbihor.ro, 
website: www.cjbihor.ro, cod fiscal 
RO27396366. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie 

vândut: teren cu categoria de folosință 
teren agricol, având o suprafață de 
838mp, situat în orașul Vașcău, str.
Oltului, nr. 6A, înscris în CF nr. 50871 
Vașcău, nr.cadastral 50871, proprietate 
privată a Județului Bihor, conform 
H.C.J. B. nr. 165 din 05.08.2021 și teme-
iului legal O.U.G. nr.57/03.07.2019. 
3.Informații privind documentația de 
atribuire: conform caietului de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: prin descărcarea acesteia 
de pe website-ul: https://www.cjbihor.ro/
informatii-publice/anunturi. 3.2.Denu-
mirea și datele de contact ale serviciului/ 
compartimentului din cadrul vânzăto-
rului, de la care pot obține un exemplar 
din documentația de atribuire: Compar-
timentul Patrimoniu, Oradea, Parcul 
Traian, nr.5, Consiliul Județean Bihor, 
biroul nr. 27, județul Bihor. 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: Documen-
tația poate fi descărcată gratuit de pe 
website-ul: https://www.cjbihor.ro/infor-
matii-publice /anunturi. 3.4.Data-limită 
pentru sol icitarea clarif icări lor : 
08.09.2021, ora 09.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 16.09.2021, ora 
09.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Oradea, Parcul Traian, nr.5, la 
sediul Consiliului Județean Bihor 
- R e g i s t r a t u r ă ,  j u d e ț u l  B i h o r. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: un singur exem-
plar original. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 16.09.2021, ora 14.00, la 
sediul Consiliul Județean Bihor, Sala 

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 CODRUȚA & COSTI FOREST SRL, prin Încheierea civilă nr. 30/JS/CC/23.08.2021 
pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, în Dosarul nr. 
2620/115/2021.
Debitorul SC CODRUȚA & COSTI FOREST 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 nr.85/2014 privind procedura insolvenţei.   
Creditorii debitorului SC CODRUȚA & COSTI FOREST SRL cu sediul social în locali-
tatea Reșiţa, loc. Cuptoare, nr.181, jud. Caraş-Severin, număr de ordine în Registrul 
Comerţului  J11/403/2015, CUI 34994230 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 08.10.2021. Cererile trebuie în-
soţite de taxa de timbru în valoare de 200 lei.
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mică de ședințe -nr.12, Oradea, Parcul 
Traian, nr.5, județul Bihor. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: 
Sectia de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Bihor, Oradea, Parcul 
Traian, nr.10, județul Bihor, cod poștal 
410033, telefon 0259/414.896, fax 
0359/432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 24.08.2021.

l 1. Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoana de contact: 
Primăria Oraș Sebiș, Piaţa Tineretului 
nr.1, Sebiș, judeţul Arad, telefon 
0257311008, fax 0257306065, email 
primaria@primariasebis.ro, persoana de 
contact:  Demetrescu Radu. 2. Infor-
mații generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: Suprafaţa de 686 
mp este situată în Orașul Sebiș, conform 
C. F. nr. 306665, nr. cadastral 306665. 
Terenul face parte din domeniul privat 
al orașului Sebiș. Vânzarea se face 
conform art. 363 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ și H.C.L. 
nr. 71/28.05.2021. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: Se găsesc în 
documentaţia de atribuire. 3.1 Modali-
tatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: 
Documnentaţia de atribuire se găsește la 
sediul Primăriei Orașului Sebiș. 3.2 
Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului /compartimentului din cadrul 
vânzătorului, de la care pot obține un 
exemplar din documentația de atribuire: 
Compartimentul Urbanism de la 
Primăria Orașului Sebiș, Piaţa Tinere-
tului nr. 1, localitatea Sebiș, judeţul 
Arad, CP. 315700. 3.3 Costul și condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ: 50 lei, pe suport de 

hârtie care se pot achita la casieria 
Orașului Sebiș sau fără costuri în format 
electronic. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 09.09.2021, ora 
15.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
16.09.2021, ora 11.00 4.2 Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria 
Orașului Sebiș, Piaţa Tineretului nr. 1, 
localitatea Sebiș, judeţul Arad, Secreta-
riat. 4.3 Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: 1 exemplar. 5. 
Data și locul la care se va desfașura 
ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 16/09/2021, ora 12.00 la sediul 
Primăriei Orașului Sebiș, Piaţa Tinere-
tului nr. 1, localitatea Sebiș, judeţul 
Arad. 6. Denumirea, adresa, numarul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secţia de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Arad, 
municipiul Arad, strada Vasile Milea nr. 
2, cod poștal 310131, judeţul Arad , 
telefon 0374491086, fax. 0257256484, 
e-mail: tr-arad-reg@just.ro

l Concesionare teren in suprafata de 
4000 mp aparținând domeniului privat 
al comunei Miroslava 1. Informaţii 
generale privind concedentul, denumire: 
UAT Comuna Miroslava, cod fiscal: 
4540461, adresa: sat Miroslava str. 
Constantin Langa nr. 93, comuna Miro-
slava, cod 707305, jud. Iași, E-mail: 
secretariat@primariamiroslava.ro 2. 
Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii: teren intravilan sat Uricani, 
comuna Miroslava, jud Iași, NC 92999 
pentru construire hală industrială de 
producție. Redevența: este de minim: 
2412 euro/an. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Modalitatea 
prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: persoanele interesate 
pot înainta o solicitare pe suport hârtie 
pentru obţinerea unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire; Denumirea și 
adresa compartimentului de la care se 
poate obţine un exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: birou achiziţii publice 
din cadrul Primăriei comunei Miroslava, 
judeţul Iași. 4. Costul și condiţiile de 

plată pentru obţinerea unui exemplar al 
documentației de atribuire: costul docu-
mentaţiei este de 50 lei și se poate achita 
odata cu solicitarea efectuată în acest 
sens; 5. Data limită pentru solicitare 
clarificări: 02.09.2021, orele 16.00. Data 
limită solicitare prin cerere scrisă docu-
mentație de atribuire: 02.09.2021, orele 
16.00. 6. Informaţii privind ofertele: 
Data limită pentru depunerea ofertelor: 
09.09.2021, orele 16.00; Adresa la care 
trebuie depusă oferta: Primăria comunei 
Miroslava, sat Miroslava, comuna Miro-
slava, judeţul Iasi, cod postal 707305; 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un exemplar în 
două plicuri sigilate unul exterior și 
unul interior. 7. Data și locul unde se va 
desfășura ședinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 10.09.2021, orele 10.00, la 
sediul Primăriei com. Miroslava, judeţul 
Iași. 8. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax, și adresa de e-mail a 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Judeţean 
Iași, Secţia contencios administrativ, Str. 
Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod 
7 0 0 3 9 8 ,  t e l .  0 2 3 2 / 2 1 3 3 3 2 ; 
fax.0232/219899; e-mail: tr-iasi-reg@
just.ro. 9. Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 19.08.2021.  

l Debitorul SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL - societate în reorgani-
zare judiciara, in judicial reorganisation, 
en redressement, cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str. George Cosbuc nr. 3A,  jud. 
Mehedinti ,  J25/272/2006,  C.U.I . 
18704890, prin administrator judiciar, 
Consultant Insolventa SPRL Filiala 
Timis, cu sediul ales in Dr.Tr. Severin, 
str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, 
CUI 38704372, inregistrata in RFO II 
sub nr. 0918, prin reprezentant asociat 
coordonator Serban Valeriu, scoate la 
vânzare, la preturile stabilite diminuate 
cu 50% fata de preturile stabilite prin 
Raportul de Evaluare nr. 21/24.02.2020 
conform hotarare adunare creditori din 
data de 27.07.2021, urmatoarele bunuri 
imobile: Teren si vita de vie in suprafata 
de 212.500 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50225 

si nr cadastral 50225 la pretul de pornire 
a licitatie in suma de 325125,00 Euro; 
Teren si vita de vie in suprafata de 
60.938 mp situate in comuna Punghina, 
jud. Mehedinti, nr. CF 50171 si nr 
cadastral 50171 la pretul de pornire a 
licitatie in suma de 93235,00 Euro; 
Teren si vita de vie in suprafata de 
66.000 mp situate in comuna Punghina, 
jud. Mehedinti, nr. CF 50175 si nr 
cadastral 50175 la pretul de pornire a 
licitatie in suma de 100980,00 Euro; 
Teren si vita de vie in suprafata de 
84.000 mp situate in comuna Punghina, 
jud. Mehedinti, nr. CF 50173 si nr 
cadastral 50173 la pretul de pornire a 
licitatie in suma de 128520,00 Euro; 
Teren si vita de vie in suprafata de 
320 .546  mp s i tuate  in  comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50092 
si nr cadastral 50092 la pretul de pornire 
a licitatie in suma de 490435,00 Euro; 
Teren si vita de vie in suprafata de 
56.600 mp situate in comuna Punghina, 
jud. Mehedinti, nr. CF 50267 si nr 
cadastral 50267 la pretul de pornire a 
licitatie in suma de 86597,50 Euro; 
Teren si vita de vie in suprafata de 
90.834 mp situate in comuna Punghina, 
jud. Mehedinti, nr. CF 50072 si nr 
cadastral 50072 la pretul de pornire a 
licitatie in suma de 138975,00 Euro. 
Total suprafata de teren si vita de vie 
valorificata in bloc - 891.418 mp. 
Valoarea totala a bunurilor este de 
1363867,50 Euro, pret neafectat de TVA 
(echivalentul in lei la cursul BNR din 
ziua platii). Licitaţia va avea loc la 
biroul administratorului judiciar din Dr. 
Tr.Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. 
Mehedinti la data de 06.09.2021, orele 
14:00. Titlul executoriu în baza căruia 
administratorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile descrise 
anterior, il reprezinta Incheierea de 
sedinta din data de 20.05.2020, de 
confirmare a planului de reorganizare a 
debitoarei SC D&G Agricolture Enter-
prise SRL, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinti Secţia a II - a Civilă de 
Contencios Administrativ si Fiscal în 
dosarul nr. 1726/101/2019. Creditori 
ipotecari: DGRFP Craiova AJFP Mehe-
dinti, U.A.T. Com Punghina, M.C. Vivai 
Italia S.C.A. si Cabinet Av. Predescu 

Daniela. Participarea la licitaţie este 
condiţionată de consemnarea în contul 
unic de insolventa al debitoarei SC 
D&G Agricolture Enterprise SRL, pana 
la data de 03.09.2021 orele 17.00 a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de pornire 
pentru bunul imobil pe care intentio-
neaza sa-l achizitioneze precum și achi-
ziţionarea caietului de sarcini in suma 
de 1.000,00 lei + TVA. Cont deschis la 
Banca Romaneasca S.A,  sub nr. 
RO11BRMA0999100087949896. 
Invităm pe toti cei care vor să participe 
la ședinţa de licitaţie să transmita oferte 
de cumpărare și documentele în copie 
xerox din care rezultă faptul că a fost 
achitată garanția de licitație și contrava-
loarea caietului de sarcină la adresa de 
email: office@consultant-insolventa.ro. 
Avand in vedere măsurile de prevenire a 
răspândiri i  virusului  COVID 19 
(CORONAVIRUS), precum si a ordo-
nantelor militare emise, administratorul 
judiciar recomanda ca participarea la 
licitatie sa aiba loc prin sistem de video-
conferinta, iar in masura in care se 
doreste participarea fizica se impune 
prezenta unui singur participant care sa 
respecte masurile impune de autopro-
tectie (masca, manusi, halat, etc.). 
Somam pe toti cei care pretind vreun 
drept asupra bunurilor imobile descrise 
anterior sa anunte administratorul judi-
ciar inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii suplimentare 
la telefoanele: 0756482035, 0742592183 
0252/354399, email office@consul-
tant-insolventa.ro, sau la sediul profesi-
onal al administratorului judiciar. 
Administror judiciar,  Consultant Insol-
venţă SPRL Filiala Timis, prin ec. 
Serban Valeriu.

PIERDERI
l  S O C I E TA T E A  C R I S & E -
NA&PETRU COM SRL, AVÂND COD 
DE IDENTIFICARE FISCALĂ 
27066694, DECLARĂ PIERDUT 
CERTIFICATUL DE ÎNREGIS-
TRARE ÎN SCOPURI DE TVA.

l Pierdut Carte de service și intervenție 
pentru aparatul de marcat electronic 

f i sca l  model  DP 150 ,  ser ia  nr. 
DB4100010920 și se declară nulă de 
către SC Eiffelmed SRL, CUI 28407765, 
J16/814/2011.

l Pierdut Registrul unic de control -al 
societății Integrated Engineering 
S y s t e m s  S R L ,  C U I  1 7 6 9 0 7 1 1 , 
J40/10611/2005, strada George Missail, 
nr. 50, sector 1, București.

l Pierdut Registrul unic de control -al 
societății Texup Technologies SRL, CUI 
33883544, J40/14248/2014, strada 
George Missail,  nr.50, mansardă, 
camera 1, sector 1, București.

l SC Agrilemi SRL, sediul în comuna 
Mavrodin, judeţul Teleorman, RO 
12682068 pierdut aviz de însoţire a 
mărfii, seria TRAGA nr. 3802, 3807, 
3808, 3819-3850. Le declar nule.

l Pierdut certificat de înregistrare 
fiscală seria A, nr. 1251025 emis de 
Agenția Natională de Administrare 
fiscală  pe numele Buduroi Cătălin 
Gabriel – jucător de fotbal cui 38287127. 
Se declară nul.

DECESE


