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OFERTE SERVICIU
l Angajăm lucrători producție în Alba Iulia.
0748.943.840.
l Ciotcargo S.R.L., cu sediul social în Municipiul Vaslui, Str.Hușului, bl.154, sc.A, etaj
parter, ap.18, Jud.Vaslui, J37/450/12.11.2015,
CUI: 35226281, angajează: conducător auto
transport rutier de mărfuri, cod COR 833201
-4 posturi. Pentru CV la adresa de e-mail
igen91241@gmail.com.
l Marka’s IPURL în calitate de lichidator al
SC Ralis Mode SRL, societate aflată în dizolvare judiciară, J40/12778/2004, CUI
16660232 organizeaza selectie de oferte
pentru angajarea unui evaluator - membru
Anevar, in vederea evaluarii bunului mobil autoturism Renault Megane din patrimoniul
debitoarei SC Ralis Mode SRL. Termenul
limita de depunere a ofertelor este
03.02.2021, ora 12:00. Ofertele vor fi transmise prin posta la sediul lichidatorului din
mun. Iasi, str. Clopotari, nr. 48, bl. 674, sc. C,
ap. 16, jud. Iasi, prin fax la nr. 0232212542
sau pe email markas.ipurl@yahoo.com.
l Primăria Comunei Lăpuşnicu Mare organizează, la sediu, în zilele de 18 şi 19.02.2021,
concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie, vacante: 1 post Șef Serviciu
Alimentare cu Apă și Canalizare; 2 posturi
muncitor calificat Serviciu Alimentare cu
Apă și Canalizare. Condiţiile de participare
la concurs: -Perioda de depunere a dosarelor
de concurs este 27.01.2021-11.02.2021, la
sediul Comunei Lăpușnicu Mare, nr. 133,
judeţul Caraș-Severin. -Pentru funcţiile
contractuale de execuţie vacante -fără
vechime în muncă -şi vârsta minimă 18 ani,
studii gimnaziale. Probele stabilite pentru
concurs sunt: -probă scrisă și interviu. Data,
ora și locul organizării concursului: Proba
scrisă va fi susţinută în data de 18.02.2021,
ora 10:00, respectiv, interviul în data de
19.02.2021, ora 10:00, la sediul Comunei
Lăpuşnicu Mare. -persoană de contact pentru
primirea dosarelor de concurs este dl.
Cioroaba Stelian, secretar al Comunei Lăpușnicu Mare, adresa de corespondență este: loc.
Lăpușnicu Mare, nr.133, jud.Caraș-Severin,
tel.0255/244.005, fax 0255.244.005, mail:
primarialapusnicumare@yahoo.com. Bibliografia şi condiţiile de participare la concurs,
informaţiile privind actele necesare înscrierii
la concurs şi alte relaţii suplimentare se pot
obţine de la Secretariatul Comunei Lăpușnicu Mare.
l Școala Gimnazială Satulung, cu sediul în
comuna Satulung, Str.Principală, nr.129,
judeţul Maramureș, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale

ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de Administrator
Financiar I S -contabil șef -1 normă, conform
H.G. nr.286/2011, modificată şi completată de
H.G. nr.1027/2014. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de 02.03.2021,
ora 09:00; -Proba practică în data de
03.03.2021, ora 09:00; -Proba interviu în data
de 04.03.2021, ora 09:00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii specifice: -nivelul studiilor -superioare absolvite cu diplomă de
licență în domeniul economic; -vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupării
postului -minim 5 ani; -cunoștințe de operare
pe calculator: Word, Excel și programe specifice domeniului financiar-contabil la nivel de
instituții publice și internet (navigare și poștă
electronică), SICAP, sistemul de raportare
FOREXEBUG. Dosarele de înscriere se
depun la sediul instituției în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunțului în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a
la sediul Colegiului Naţional „Samuel von
Brukenthal” Sibiu, Piaţa Huet, nr.5. Relații
suplimentare se obțin la sediul colegiului:
Sibiu, Piaţa Huet, nr.5, telefon 0269/211.322.
l Primăria municipiului Galati organizează
concurs pentru ocuparea pe durată determinată a funcției contractuale de conducere de
director - Serviciul de Asistență Medicală a
Municipiului Galați; Concursul constă în 3
etape succesive, după cum urmează: selecţia
dosarelor de înscriere; proba scrisă; interviul;
Proba scrisă va avea loc pe data de
11.02.2021, ora 10:00 la sediul Primăriei
municipiului Galaţi din str. Domnească nr.
54, iar interviul va avea loc într-un termen de
maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Condiţii de participare la
concurs: absolvenți de studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în profilul medicină, confirmați
ca medici specialiști sau medici primari; cel
puțin 3 ani vechime ca medici specialiști și cu
competență/atestat în managementul serviciilor de sănătate, ori în conducerea serviciilor
medicale și sociale; Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3
din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice. Dosarele
de înscriere la concurs se depun în termen de
5 zile lucrătoare de la data publicării anunţului de concurs, respectiv până pe data de
03.02.2021 ora 16:00, la sediul Primăriei
municipiului Galați, la Serviciul Resurse
Umane și Salarizare, camera nr. 208 - str.

constând din teren intravilan în suprafaţă de
2.158mp, având ca proprietari tabulari pe
defuncţii Bettendorf Filip şi Bettendorf
Elisabeta. Cei interesaţi sunt invitaţi să
formuleze opoziţie în termen de o lună de la
această publicaţie, în caz contrar urmând să
se treacă la judecarea cauzei.
l Dosar nr.374/235/2020 din data de
17.12.2020. Somaţie. Prin cererea înregistrată
pe rolul Judecătoriei Gherla, sub
nr.374/235/2020, reclamantul Rus Radu solicită instanţei să se constate că a dobândit,
prin uzucapiune, dreptul de proprietate
asupra terenului situat în satul Luna de Jos,
comuna Dăbâca, jud.Cluj, teren intravilan în
suprafață de 1.200mp (precizat 1.158mp, cu
ramura de folosință loc de casă), înscris în
CF 817 Luna de Jos, CF nou 50901 Dăbâca,
nr. Top. 369/3/1/1/38, tarla 39 parcela 878
(conform documentație cadastrală 873/2, cu
vecinătăți nord: Drum, est: Drum, sud:
Molnar Iosif, vest: nr. cadastral 50187), în
temeiul art.28 alin.1 din Decretul Lege
nr.115/1938, cu proprietar tabular Sebestyen
Gheorghe cu o cotă de 1/1, prin posesie neîntreruptă de peste 20 de ani de la moartea
titularului dreptului de proprietate,
Sebestyen Gheorghe. Cei interesaţi sunt invitaţi să formuleze opoziţie, în caz contrar, se
va trece la judecarea cererii în termen de o
lună de la emiterea celei din urmă publicaţii.

DIVERSE
l Anunţ prealabil privind afişarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului. Denumire judeţ: Sibiu. Denumire: UAT Roşia.
Sectoare cadastrale: 108, 113, 116, 117, 122,
123, 125, 159, 160, 161, 169, 173, 174, 175.
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Sibiu anunţă publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale
nr.108, 113, 116, 117, 122, 123, 125, 159, 160,
161, 169, 173, 174 şi 175, pe o perioadă de 60
de zile calendaristice, conform art.14 alin.(1)
şi (2) din Legea Cadastrului şi a Publicităţii
Imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Data de
început a afişării: 02.02.2021. Data de sfârşit
a afişării: 05.04.2021. Adresa locului afişării
publice: Localitatea Roşia, nr.22, judeţul
Sibiu. Repere pentru identificarea locaţiei:
Primăria Comunei Roşia. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul Primăriei Comunei Roşia, de
luni până joi, între orele 09:00-15:00 şi vineri,
între orele 09:00-12:00, şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Informaţii privind Programul naţional
de cadastru şi carte funciară 2015-2023 se pot
obţine pe site-ul ANCPI la adresa http://www.
ancpi.ro/pnccf/.
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cipiul Cluj Napoca, Calea Dorobanților nr.
99, bl. 9B, cod 400609, fax: 0264 412 914,
e-mail: office@apmcj.anpm.ro până la data
de 17.03.2021.
l Primăria Comunei Poieni, în calitate de
titular, anunță publicul interesat asupra
declanșării etapei de încadrare în vederea
obținerii avizului de mediu conform HG
1076/ 2004 pentru “Amenajamentul silvic al
U.P. I Poieni”, desfășurat pe teritoriul administrativ al județelor Cluj și Bihor. Prima
versiune a planului poate fi consultată la
sediul titularului, comuna Poieni, sat Poieni,
str. Principală, nr. 268, județul Cluj, din data
de 27.01.2021, între orele 9:00- 14:00.
Publicul interesat poate transmite, în scris,
comentarii și sugestii până la data de
16.02.2021, la APM Cluj-Napoca, Calea
Dorobanților nr. 99, bl. 9B, cod 400609, fax:
0264 412 914, e-mail: office@apmcj.anpm.ro
în zilele de luni - joi, între orele 9:00- 14:00 și
vineri între orele 9:00 - 12:00.
l SC Iorcrisceramic SRL, cu sediul municipiul Focșani, Bd. București, nr. 12A, județul
Vrancea, solicită la A.P.M. Vrancea, obținerea autorizației de mediu conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007 cu modificările și
completările ulterioare și a OUG nr. 195/2005
privind protecția mediului, aprobată prin
Legea nr. 265/2006, art. 12, pentru obiectivul
„Secție Producție Obiecte Sanitare Ceramice” amplasat în municipiul Focșani, Bd.
București, nr. 12A, județul Vrancea. Eventualele propuneri și sugestii/observații ale
publicului, privind activitatea menționată, se
vor prezenta în scris, sub semnătură și cu
datele de identificare, de luni până joi, între
orele 8:00 - 16:00, și vineri între orele 8:00 14:00, la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Vrancea, din Focșani, str. Dinicu
Golescu, nr.2, telefon 0237.216.812, unde se
poate consulta și documentația tehnică
depusă.
l Agenția pentru Protecția Mediului Cluj
anunță publicul interesat asupra necesității
efectuării evaluării de mediu în vederea obținerii avizului de mediu pentru “Amenajament silvic U.P. III Valea Drăganului”,
titular: Comuna Poieni. Observațiile și
comentariile publicului interesat privind
decizia etapei de încadrare se transmit în
scris la Agenția pentru Protecția Mediului
Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, bl. 9B, cod
400609, fax: 0264 412 914, e-mail: office@
apmcj.anpm.ro în zilele de luni - vineri, între
orele 9:00 – 14:00, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției anunțului.
l Crisco Serv Impex SRL, cu sediul în Bucur e ș t i , s e c t . 4 , s t r. G r ă d i ș t e a , n r. 1 5 ,
CUI:18094016, informează pe cei interesați

preluate, transportate și neutralizate de societăți specializate autorizate. Observaţiile publicului formulate în scris/informaţiile privind
potenţialul impact asupra mediului se depun/
pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Arad, Splaiul Mureş, FN,
telefon 0257280331; 0257280996 în timp de
zece zile lucrătoare de la data publicării
prezentului anunţ
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL
reprezentata prin asociat coordonator Liscan
Aurel, in calitate de lichidator judiciar al D
& D COMPROD SRL desemnat prin hotararea nr.271 din data de 25.01.2021, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a
Civila in dosar nr. 12075/3/2020, notificã
deschiderea falimentului prin procedura
simplificata prevazuta de Legea nr.85/2014
împotriva D & D COMPROD SRL, cu sediul
in Bucureşti Sectorul 2, Str. Elev Ştefănescu,
Nr. 1, Bloc 443, Ap. 22, CUI 6653262, nr. de
ordine in registrul comertului J40/398/2011.
Persoanele fizice si juridice care inregistreaza
un drept de creanta nascut dupa data deschiderii procedurii insolventei impotriva D & D
Comprod SRL vor formula declaratie de
creanta care va fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a Civila, cu
referire la dosarul nr. 12075/3/2020, in urmatoarele conditii: a) termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a creantelor
in tabelul suplimentar al creantelor
15.02.2021; b) termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si
comunicarea tabelului suplimentar al creantelor 05.03.2021; c) termenul pentru depunerea contestatiilor la tabelul suplimentar va
fi de 7 zile de la publicarea in BPI a tabelului
suplimentar; d) termen pentru intocmirea si
afisarea tabelului definitiv consolidat
25.03.2021.
l Unitatea Administrativ-Teritorială Amaru,
din judeţul Buzău, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr.7, 11, 19, 20, 21, 22,
27, 34, 41, 43, 48, 56, 57, 61, 62, 65, 72, 81, 87,
începând cu data (29.01.2021) pe o perioadă
de 60 de zile, la sediul Primăria Amaru,
conform art.14 alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996,
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul
Primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară: http://
ancpi.ro docs/?dir=Buzau.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de administraţie al AEROQ S.A.
cu sediul în Bucureşti, str. Feleacu, nr.14B,
sector 1, înmatriculată la O.R.C. sub nr.

vacante de: Secretar: 1 post, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de 18.02.2021,
ora 09:00; -Proba interviu în data de
23.02.2021, ora 09:00; -Proba practică în data
de 23.02.2021, ora 13:00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: superioare;
-cunoștințe privind legislația din învățământul preuniversitar; -abilități de comunicare și relaționare, elaborarea, redactarea și
arhivarea documentelor; -vechime într-o
unitate de învățământ preuniversitar, minim
2 ani. 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 Școala Gimnazială Satulung. Relaţii
suplimentare la sediul: Școala Gimnazială
Satulung, persoană de contact: Tălpășan
Anca Diana, telefon 0743.463.245, fax
0262/283.032, E-mail: scoala_satulung@
yahoo.com.

Domnească nr. 54. Relații suplimentare se
pot obține de la Serviciul Resurse Umane și
Salarizare, str. Domnească nr. 54, cam. 208,
tel. 0236-3077713, e-mail: personal@primariagalati.ro, persoană de contact - Toporău
Teofania - consilier superior. Dosarele de
înscriere la concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute la art. 6
din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice.

l Colegiul Tehnic Infoel, cu sediul în
Bistriţa, strada Calea Moldovei, nr.20, judeţul
Bistriţa-Năsăud, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de:
îngrijitor I-G: Număr posturi 1, conform
H.G. nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba practică în data de
18.02.2021, ora 10.00; -Proba interviu în data
de 22.02.2021, ora 10:00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: generale;
-vechime: minim 3 ani în muncă. 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 Colegiului
Tehnic Infoel Bistriţa. Relaţii suplimentare la
sediul: Colegiului Tehnic Infoel Bistriţa,
persoană de contact: Clapa Nicoleta-Monica,
telefon 0263/211.573, fax 0263/211.573,
E-mail: office@infoel.ro.

l Se citează Grigorescu Raul și
Grigorescu Larisa, ambii cu
ultimul domicilui cunoscut în
Petroșani, str.Cloșca, bl.4, ap.19,
jud.Hunodoara, la Judecătoria
P etroșani î n ca l itate de
p â r â ț i , î n dosaru l ci v i l
nr.3303/278/2020, cu termen de
judecată la data de 18.03.2021,
având ca obiect succesiune,
reclamantă fiind Grigorescu
Nicolița.

l Colegiul Naţional „Samuel von Brukenthal” Sibiu, Piaţa Huet, nr.5, judeţul Sibiu
organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de Bibliotecar
-studii medii -1 normă, conform H.G.
nr.286/2011, modificată şi completată de H.G.
nr.1027/2014. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de 23.02.2021,
ora 09:00; -Proba practică în data de
24.02.2021, ora 09:00; -Proba interviu în data
de 25.02.2021, ora 09:00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii specifice: -nivelul studiilor -medii, curs postliceal de biblioteconomie; -vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului -minim 3 ani;
-cunoștințe de limba germană scris şi citit,
nivel B1. Dosarele de înscriere se depun la
sediul instituției în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a la sediul
Colegiului Naţional „Samuel von Brukenthal” Sibiu, Piaţa Huet, nr.5. Relații suplimentare se obțin la sediul colegiului: Sibiu,
Piaţa Huet, nr.5, telefon 0269/211.322.
l Colegiul Naţional „Samuel von Brukenthal” Sibiu, Piaţa Huet, nr.5, judeţul Sibiu
organizează concurs de recrutare pentru

CITAȚII
l Pe rolul Tribunalului București, Secția
a-IV-a Civilă, se află dosarul nr.1847/3/2021
având ca obiect acordare personalitate juridică a Partidului Patrioților.

l Numitul Radu Cristian, este citat la Judecătoria Caracal, în dosarul nr.3784/207/2020,
cu termen de judecată la data de 15.02.2021,
având calitate de pârât, având ca obiect
stabilire locuinţă minor.
l Se citează S.C. Clarity Solutions S.R.L., cu
sediul cunoscut în Oraşul Voluntari, Bulevardul Pipera, nr.1-IA, corp A, etaj 7, Biroul
nr.2, Judeţul Ilfov, în calitate de pârât, în
Dosarul nr.11694/281/2019, în proces cu
reclamantul Consilul Judeţean Prahova,
pentru data de 16.03.2021, ora estimată:
10:20, la Judecătoria Ploieşti, Secţia Civilă,
Complet CIV15.
l Pârâtul Buzatu Vasile, cu domiciliul în sat
Pungești, com.Pungești, jud.Vaslui, la familia
Buzatu Felicia și Dragoș, este citat pentru
data de 9 februarie 2021, ora 11:00, la Judecătoria Vaslui, str.Ing. Badea Romeo, nr. 13,
în dosar nr. 4439/333/2020, reclamantă
Simion Sorinela, având ca obiect- stabilire
domiciliu minor și pensie de întreținere.

SOMAȚII
l Secţia I Civilă. Dosar nr.22543/325/2020.
În vederea soluţionării acţiunii civile formulate de petentul Isac Cornel, având ca obiect
uzucapiune, afişăm prezenta Somaţie. Pe
rolul Judecătoriei Timişoara se află înregistrată sub nr.22543/325/2020 cererea formulată de reclamantul Isac Cornel având ca
obiect constatarea dobândirii prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra
imobilului situat în comuna Satchinez, jud.
Timiş, înscris în C.F.vechi nr.312 Hodoni,
C.F.nou 401257 Satchinez, nr.top 467/a,

l SC Reciclari Petri Plast 2018 SRL cu
sediul principal în localitatea Felnac nr. 1021
telefon nr. 0747512879 doreşte să opţină
autorizaţie de mediu pentru punctul de lucru
din localitatea Arad, Calea Aurel Vlaicu nr.
274 /A, telefon nr. 0747512879 unde se desfăşoară activităţile , cod CAEN 3811,Colectarea deseurilor nepericuloase Cod Caen
2222 Fabricarea foliilor si a tuburilor din
plastic. Avînd ca principale faze ale procesului tehnologic următoarele: Colectare ,
sortare, reciclare; Măsurile de protecţie a
factorilor de mediu: Apă: decantare , Aer:
ventilatoare Sol: Platforme betonate Gestine
deşeuri: Reciclare in unitate Substanţe periculoase:- nu este cazul. Observaţiile publicului formulate în scris/informaţiile privind
potenţialul impact asupra mediului se depun/
pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Arad, Splaiul Mureş, FN,
telefon 0257280331; 0257280996 în timp de
zece zile lucrătoare de la data publicării
prezentului anunţ
l Pantu Pica, cu domiciliul în județul
Constanța, oraș Techirghiol, str.Eroilor, nr.32,
titulari ai planului: ,,Efectuare plan urbanistic zonal completare funcțiune inițială cu
„locuire”, terenul din strada Eroilor, nr.32,
Techirghiol”, amplasat în județul Constanța,
orașul Techirghiol, str.Eroilor, nr.32, anunță
publicul interesat că, în urma parcurgerii
etapei de încadrare din ședința Comitetului
Special Constituit din data de 13.01.2021, s-a
luat decizia supunerii procedurii de adoptare
fără aviz de mediu. Publicul poate formula
comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le transmite în scris Agenției
pentru Protecția Mediului Constanța, str.
Unirii, nr.23, tel/fax: 0241/546.696, în termen
de 10 zile calendaristice de la publicarea
anunțului.
l Sc Rikardo Farmar SRL, titular al proiectului „Construire anexe gospodărești ale
exploatației agricole și împrejmuire”, anunță
publicul interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare de către APM Ilfov, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul sus mentionat,
propus a fi amplasat în T43, P647/2, lot 5,
oraş Popești-Leordeni, jud.Ilfov. Proiectul
deciziei de încadrare și motivele care o
fundamentează pot fi consultate la sediul
APM Ilfov din str.Aleea Lacul Morii, nr.1,
sector 6, precum și la următoarea adresă de
internet: http://apmif.anpm.ro/ro/contact.
Publicul interesat poate înainta comentarii/
observații la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității
competente pentru protecția mediului.
l Primăria Mărgău, în calitate de titular,
anunță publicul interesat asupra elaborării
alternativei finale pentru planul “Amenajamentele silvice ale U.P. I Mărgău, U.P. III
Răchițele și U.P. IV Ponor” și a Raportului
de mediu, plan propus a fi amplasat în
comuna Mărgău, jud Cluj. Varianta finală de
plan poate fi consultată la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Cluj, în zilele de
luni - vineri, între orele 9 - 13. Comentariile
publicului și propunerile scrise se primesc
zilnic la sediul Primăriei Mărgău, loc.
Mărgău nr. 204 și la sediul A.P.M. Cluj, muni-

că s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizației de mediu pentru Activitățile cf. codurilor CAEN 4520, 3811, 4672, 4677, 9601,
desfășurată în str. Prelungirea Ferentari, nr.
157, sect.5. Informații se pot solicita la sediul
APM București din sect.6, Aleea Lacul Morii,
nr.1, între orele 09:00-12:00, de luni până
vineri. Propuneri sau contestații se pot
depune la sediul APM București în termen de
10 zile de la data publicării prezentului
anunț.
l I.I. Ioja Cristina cu sediul principal în
localitatea Rănușa, comuna Moneasa, nr.17,
județul Arad, telefon nr. 0745513046, doreşte
să obţină autorizaţie de mediu pentru sediul
principal din localitatea Rănușa, comuna
Moneasa, nr.17, județul Arad, telefon nr.
0745513046, unde se desfăşoară activităţile
Cod CAEN 1610 Tăierea și rindeluirea
lemnului. Avînd ca principale faze ale procesului tehnologic următoarele: Recepția buștenilor și prelucrarea acestora, comercializarea
produselor obținute; Măsurile de protecţie a
factorilor de mediu: Apă: bazin vidanjabil
,Aer: nu este cazul, Sol: platformă betonată,
Gestine deşeuri: conform HG nr.856/2002,
Substanţe periculoase: nu este cazul. Observaţiile publicului formulate în scris/informaţiile privind potenţialul impact asupra
mediului se depun/pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad,
Splaiul Mureş, FN, telefon 0257280331;
0257280996 în timp de zece zile lucrătoare de
la data publicării prezentului anunţ
l SC Rewe (Romania) SRL, cu sediul în
comuna Ștefăneștii de Jos, str. Bușteni, nr. 7,
județul Ilfov, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de autorizație de
mediu, în scopul desfășurării activității:
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi și tutun (Supermarket)
pe amplasamentul din localitatea Luduș, oraș
Luduș, Str. Zăvoiului, nr. 6A, județul Mureș.
Informații privind impactul asupra mediului
al activității pentru care se solicită autorizația de mediu pot fi consultate zilnic, de luni
- joi între orele 8:00 - 14:00 și vineri între
orele 8:00 - 12:00, la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Mureș din municipiul
Târgu-Mureș, Strada Podeni, nr. 10, județul
Mureș. Observațiile, sugestiile și/sau propunerile publicului se primesc în scris la sediul
A.P.M. Mureș.
l SC Novarum Proficio SRL cu sediul principal în Municipiul Arad, str. Progresului, nr.
58, telefon nr. 0754867886, doreşte să obţină
autorizaţie de mediu pentru punct de lucru
din Municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr
270, telefon nr. 0754867886, unde se desfăşoară activităţile Cod CAEN 2833 Fabricarea
mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv
fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor
periferice) Cod CAEN 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase; Cod CAEN 3812 Colectarea deșeurilor periculoase Avînd ca
principale faze ale procesului tehnologic
următoarele: Colectarea, dezmembrarea și
reciclarea cartușelor de toner. Măsurile de
protecţie a factorilor de mediu*: Apă:nu este
cazul, Aer: nu este cazul, Sol: hale și căi de
acces betonate; Gestine deşeuri: conform HG
nr. 856/2002; Substanţe periculoase: sunt

J40/2904/1991, având C.I.F. RO 2785546, în
conformitate cu Legea 31/1990 şi cu Actul
Constitutiv convoacă, pentru data de
01.03.2021, A.G.A. Ordinară la ora 11:00 şi
A.G.A. Extraordinară la ora 13:00, la sediul
societăţii. Sunt îndreptăţiţi să participe acţionarii din registrul acţionarilor la data de
referinţă 15.02.2021. 1. A.G.A. Ordinară va
avea ordinea de zi: -Aprobarea situaţiilor
financiare pentru anul 2020 pe baza raportului C.A. şi al cenzorului, fixarea dividendului şi repartizarea acestuia; -Revocarea
D-lui Apetrei Adrian- membru C.A. şi
numirea D-lui Profesor Universitar Emerit
Militaru Constantin, domiciliat în Bucureşti,
ca membru independent în C.A. AEROQ, pe
o perioadă de 12 luni, precum şi reconfirmarea cenzorilor; -Aprobarea descărcării de
gestiune a C.A. pe anul 2020; -Aprobarea
B.V.C. pentru anul 2021; -Diverse. 2. A.G.A.
Extraordinară va avea ordinea de zi, modificarea actului constitutiv, astfel: La art.7, pct.
7.3 se modifică: -alin.(1) şi va avea următorul
conţinut: ”33.179,80 lei (331.798 acţiuni)acţionar fondator Avram I. Constantin,
cetăţean român, domiciliat în Bucureşti, str.
Petre Antonescu nr.11, bl.11, sc.1, ap.54, C.I.
seria RX, nr. 327658, eliberat de Secţia 7
Poliţie, la data de 29.06.2005, născut la
20.11.1941, în comuna Ceptura, jud.
Prahova, CNP 1411120400317, participare la
beneficii/ pierderi: 33,22%;” -alin.(2) şi va
avea următorul conţinut: „28.854,80 lei
(288.548 acţiuni)- acţionar fondator Dimian
Magdalena Liliana, cetăţean român, domiciliată în Bucureşti, str. Manolache Vornicul,
nr.3-5, sc.B, et.2, ap.6, C.I. seria RT, nr.
800682, eliberat de S.P.C.E.P. Sector 2, la
data de 16.10.2012, nascută la 08.12.1968, în
oraşul Urlaţi, jud. Prahova, CNP
2681208296724, participare la beneficii/ pierderi: 28,89%;” -alin.(3) şi va avea următorul
conţinut: „14.024,10 lei (140.241 acţiuni)acţionar moştenitor Haiducu Mariana, cetăţean român, domiciliat în Bucureşti, Aleea
Şcolarilor, nr.12, bloc 525, sc.1, et.6, ap.34,
sector 3, C.I. seria RD, nr. 757285, eliberat de
S.P.E.C.E.P a Secţiei 3, la data de 10.05 2011,
născut la 17.05.1962, în Bucureşti, CNP
2620517400106, participare la beneficii/ pierderi: 14,04%;” - alin.(5) se anulează; -alin.(7)
se modifică şi va avea următorul conţinut:
„694,90 lei (6.949 acţiuni)- lista acţionari,
participare la beneficii/ pierderi: 0,69%;”. La
art.14 se modifică pct. 14.3 şi va avea următorul conţinut: „AGA va fi convocata de
Preşedintele CA– Director General de câte
ori este necesar, în conformitate cu dispoziţiile din statut, cu cel puţin 30 zile înainte de
data stabilită, prin publicarea în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a, şi într-un
ziar de largă răspândire din localitatea în
care se află sediul societăţii. AGA poate avea
loc şi prin corespondenţă.” Conform legii
129/2019, art.61 alin.(2) „deţinătorii cu orice
titlu de acţiuni la purtător le vor depune la
sediul societăţii emitente în termen de 18 luni
de la data intrării în vigoare a legii”. Până la
data A.G.A. acţionarii care posedă Cerificate
de Acţionar (cupoane) trebuie să le depună la
AEROQ. Conform art.61 alin.(5) acţiunile la
purtător nedepuse la sediul AEROQ, se
anulează de drept, cu consecinţa reducerii
corespunzătoare a capitalului social. În cazul
pierderii certificatului de acţionar se poate
transmite o declaraţie pe proprie răspundere
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de investigație și atitudine
din care să rezulte contextul în care a fost
pierdut şi că doreşte menţinerea calităţii de
acţionar, precizând: numele, prenumele,
codul numeric personal şi adresa. Acţionarii
înscrişi în registrul acţionarilor pot participa
şi vota şi prin reprezentare, în baza unei
împuterniciri care trebuie depuse înainte de
adunare, sau transmise prin poştă sau e-mail,
împreună cu certificatul de acţionar şi declaraţia de mai sus. În cazul neîndeplinirii
cvorumului statutar pentru validarea deliberărilor, A.G.A. se reprogramează pentru
02.03.2021, în acelaşi loc, la aceleaşi ore şi cu
aceeaşi ordine de zi.

LICITAȚII
l Subscrisa DRB Insolvency SPRL, prin
asociat coordonator Dărăban Ionel lichidator
judiciar în dosar nr.774/94/2018*, SC Dendav
Egal SRL, CUI:21643748, anunță organizarea de licitații publice organizate la adresa
de corespondență al lichidatorului judiciar,
Zalău, str. Gh.Doja, nr.4, Bl.D4, ap.2, jud.
Sălaj, pentru vânzarea bunului imobil, situat
în Voluntari, str.Cpt.Dinu Pestrițiu, nr.1, jud.
Ilfov, la data de 03.03, 10.03, 17.03, 24.03,
31.03, 07.04, 14.04, 21.04, 28.04 și 12.05.2021,
ora: 12:00. Regulamentul de vânzare se află
la sediul lichidatorului judiciar. Relații suplimentare: tel.0754.098.420.
l ITPF Sighetu Marmației cu sediul în loc.
Sighetu Marmației, str.Dragoș Vodă, nr.38,
jud.Maramureș, vinde prin licitație publică
cu strigare, în data de 12.02.2021, orele 10:00,
următoarele bunuri: autovehicul Iveco Massif
-3 cpl, Nissan Pathfinder -3 cpl, Motociclu
Centhor 700 -6 cpl și buldozer Fiat Hitachi -1
buc. În caz de neajudecare procedura se va
relua în zilele de 03.03.2021 și 13.03.2021.
Caietul de sarcini și informații se pot obține
la tel.0262/348.371 int.26008 sau
0261/702.300, int.26070.
l Penitenciarul Mărgineni, cu sediul în com.
I.L. Caragiale, str. Moreni, nr. 1, județul
Dâmboviţa, organizează licitaţie cu strigare
în data de 11.02.2021 ora 10:00, pentru
vânzarea de bunuri aprobate pentru casare 20 mijloace fixe din cadrul compartimentelor
Auto (3mf), Cazarmare (11 mf), Hrănire
(3mf) și G.A.Z.(3mf). În caz de neadjudecare, licitația cu strigare se va repeta la data
de 17.02.2021 ora 10:00 și 24.02.2021, ora
10:00. Menționăm că bunurile sunt nefuncționale. Relații suplimentare la sediul Penitenciarului Mărgineni sau la telefon 0245660210
int. 142.
l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr.
1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800,
numită administrator judiciar conform
sentintei nr. 135/20.01.2021 Tribunal Bucu-

intentia de cumparare si achită pana in
preziua licitatiei ora 12:00, cautiunea reprezentand 10% din prețul de pornire al licitație
si face dovada achizitionarii caietului de
sarcini. Nedepunerea tuturor documentelor
în termenul menționat anterior conduce la
pierderea dreptului de a participa la licitație.
Orice persoana care emite pretentii asupra
bunurilor mobile care fac obiectul şedinţei de
licitație este rugata sa-si manifeste pozitia cu
5 zile inainte de data licitației aducand la
cunostinta lichidatorului judiciar orice
pretentie prin acte doveditoare. Informatii
suplimentare se pot obtine de la lichidatorul
judiciar: fax: 0232261732, e-mail: office@
acordinsol.ro.
l Primăria Comunei Peștera, cu sediul în
localitatea Peștera, str.Izvorului, nr.25,
comuna Peștera, jud.Constanța, organizează
în data de 10.02.2021, ora 13:00, licitație
pentru vânzare: -teren intravilan, situat în
localitatea Ivrinezu Mic, str.Porumbeilor, nr.3,
comuna Peștera, județul Constanța, în suprafață de 1.000mp, având destinație
-construcție civilă; -teren intravilan, situat în
localitatea Izvoru Mare, str.Cișmelei, nr.5A,
comuna Peștera, județul Constanța, în suprafață de 737mp, având destinație -construcție
civilă; -teren intravilan, situat în localitatea
Izvoru Mare, str.Viișoarei, nr.1A, comuna
Peștera, județul Constanța, în suprafață de
737mp, având destinație -construcție civilă.
Terenurile aparțin domeniului privat al
comunei Peștera și este aprobat vânzării
conform HCL nr.87/23.12.2020, HCL
nr.86/23.12.2020, HCL nr.85/23.12.2020 și
O.U.G.57/2019, privind noul cod administrativ. Înscrierile se fac până pe data de
09.02.2021, ora 15:00, la sediul Primăriei.
Relații suplimentare la sediul Primăriei, str.
Izvorului, nr.25A, tel.0241/856.800.
l 1.Informații generale privind concedentul:
Comuna Mădăras, Principală, nr. 1, Mădăras,
judeţul Bihor, telefon 0259/379.432, fax
0259/379.493, email primaria_madaras@
yahoo.com. 2.Informații generale privind
obiectul concesiunii: concesionarea unei
suprafeţe de teren de 6.750mp având nr.
cadastral 50415, înscris în CF50415 Mădăras,
a unei suprafeţe de teren de 6.966mp având
nr.cadastral 48, înscris în CF50625 Mădăras,
a unei suprafeţe de teren de 5.000mp având
nr.cadastral 55719, înscris în CF55719
Mădăras, a unei suprafeţe de teren de
5.454mp având nr.cadastral 55720, înscris în
CF55720 Mădăras, a unei suprafeţe de teren
de 4.646mp având nr.cadastral 55722, înscris
în CF55722 Mădăras, a unei suprafeţe de
teren de 4.096mp având nr.cadastral 54789,
înscris în CF54789 Mădăras, a unei suprafeţe
de teren de 4.030mp având nr.cadastral
54786, înscris în CF54786 Mădăras şi a unei

Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et.
7, cab 7B. Relatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar cat si la telefon
0344104525.
l SC Local Urban SRL Turnu Măgurele,
punct de lucru în str. Stadionului , nr. 12,
judeţul Teleorman, cod poştal 145200, CUI
RO30055849; J34/168/2012 , telefon/fax
0247411895, e-mail: localurban@yahoo.com,
anunţă organizarea licitaţiei publice, pentru
închirierea unor spaţii medicale situate în
incinta imobilului Policlinica Municipală
”Dr. Valentin Munteanu” din Turnu Măgurele, str. Cpt. Stănculescu, nr. 21. Caietele de
sarcini se pot cumpăra de la punctul de lucru
din str. Stadionului , nr. 12, etaj 1, camera 5 contravaloarea caietului de sarcini este de 25
Lei. Prima şedinţă de licitaţie va avea loc la
termenul din data de 11.02.2021, ora 10:00 la
punctul de lucru din str. Stadionului nr. 12.
Termenul limită de depunere a cererii şi
documentaţiei pentru înscrierea la licitaţie
este 09.02.2021, ora 16:00. În situaţia neadjudecării sau neîndeplinirii condițiilor de desfășurare la primul termen al licitației, se va
organiza o altă şedinţă de licitaţie în data de
25.02.2021, la ora 10:00, iar cererile de
înscriere şi documentaţia aferentă se vor
putea depune cel târziu în data de 23.02.2021,
ora 16:00.
l Comuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI
2541681, telefon 0350425926, fax 0350425926
concesionează teren în suprafață de 1048
mp, situat în comuna Câineni, at Râu
Vadului, Județul Vâlcea, aparţinând domeniului privat, concesionarea se face conform
OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 08 din data de 22.01.2021.
Informaţiile privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini. Documentatia de atribuire se poate ridica de la
sediul Primăriei comunei Câineni iar persoanele interesate pot achita la casieria unității
contravaloarea documentației de atribuire de
100 de lei în contul concedentului:
RO10TREZ67621070250XXXXX lei, cont
deschis la Trezoreria Gura Lotrului sau se
poate achita cu numerar la caseria Primăriei
comunei Câineni. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.02.2021 ora 12:00;
Data limită de depunere a ofertelor:
22.02.2021 ora 12,00; Ședinţa publică de
deschidere a ofertelor se va desfășura în
23.02.2021, ora 12:00, în sala de ședințe a
Consiliului local Câineni. Acţiunea în justiţie
pentru soluționarea litigilor apărute se introduce la Secţia de contencios administrativ a
Tribunalului Vâlcea în baza prevederilor
Legii nr.554/2004 legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
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rilor mobile a societății debitoare care
cuprinde un număr de 363 de articole - piese
auto. Vânzarea bunurilor urmează a se face
în bloc, la data de 04.02.2021, începând cu
ora 12:00 la sediul lichidatorului judiciar din
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud.
Bihor, iar prețul de pornire al licitației este
de: 5.120.00 lei. În situația în care nu se va
reuși valorificarea bunurilor la licitația
publică, lichidatorul judiciar urmează a organiza o nouă ședință de licitație la data de
11.02.2021 la același preț de strigare, aceeași
locație și aceeași oră. Persoanele care doresc
să cumpere vor depune oferte de cumpărare
la sediul lichidatorului judiciar din Oradea,
str. Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor sau
la adresa de e-mail office@plginsolv.ro, în
atenția lichidatorului judiciar cu cel puțin 24
de ore înainte de ora de începere a licitației
publică. Nerespectarea termenului atrage
decăderea din dreptul de a mai participa la
licitația publică. Titularii ofertelor de cumpărare au obligația să depună cu cel puțin 24 de
ore înainte de ora de începere a licitației
publică o garanție de 10% din prețul de
pornire al licitației în contul unic de insolvență al societății debitoare M & D ZERO
deschis la Libra Internet Bank cont IBAN
RO72BREL0002002065010100. Nerespectarea termenului atrage decăderea din
dreptul de a mai participa la licitația publică.
Vânzarea la licitație se va face în mod public
de către lichidatorul judiciar care va oferi
bunurile spre vânzare prin 3 strigări succesive. Bunurile se adjudecă celui care, după 3
strigări succesive, făcute la intervale de timp
care să permită opțiuni și supralicitări, oferă
prețul cel mai mare, iar atunci când există un
singur concurent, acesta a oferit prețul de
începere a licitației. Informații suplimentare
se pot obține de la lichidator: Tel:0359/463661
Fax:0359/463662 E-mail: office@plginsolv.ro.
l Proprietar: Comuna Şiria, jud. Arad, com.
Şiria, str. Regiment 85 Infanterie, nr. 184, cod
fiscal 3518920, tel. 0257531101, fax 0257531449,
email: registratura@primariasiria.ro; 2.Obiectul
Vânzării: teren intravilan curți construcții în
suprafață de 2993 mp, înscris în CF 314331
Șiria, nr. cad.314331 , situat în localitatea Galșa,
nr.502 jud. Arad proprietate privată a comunei
Șiria. Vânzarea se face conform HCL
nr.140/28.08.2020 și OUG nr.57/2019. 3. Informații Privind Documentaţia De Atribuire:-se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalităţile
prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la sediul Primăriei comunei Şiria, str.
Regiment 85 Infanterie nr.184, cod poștal
317340, jud. Arad, sau prin Poștă.
3.2.Denumirea şi adresa compartimentului de la
care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: compartiment juridic
-Primăria comunei Şiria, str. Regiment 85 Infan-

l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana
de contact: Consiliul Local Cetate, comuna
Cetate, Calea Severinului, nr.83, județul Dolj,
telefon /fax 0251/364.022, e-mail: tehnic@
primariacetate.ro, cod fiscal 4553470. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:
teren intravilan în comuna Cetate, în suprafață totală de 200mp, situat cvartal 128,
parcela 1838/4, CF36165, ce aparține domeniului privat al Comunei Cetate, județul Dolj,
conform H.C.L. nr.64/26.11.2020 și temeiului
legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției, Compartimentul Secretariat. 3.2.
Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului, de
la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: se poate obține de la
Compartimentul Secretariat din cadrul
Primăriei Comunei Cetate, Calea Severinului,
nr. 83, județul Dolj. 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:
gratuit. 3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 19.02.2021, ora 12:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 03.03.2021, ora 11:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Cetate, comuna Cetate,
Compartimentul Secretariat, Calea Severinului, nr. 83, județul Dolj. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă oferta: se
depun într-un singur exemplar, în două plicuri
sigilate -unul exterior și unul interior. 5. Data
și locul la care se va desfașura ședința publică
de deschidere a ofertelor: 03.03.2021, ora
12:00, Primăria Comunei Cetate, comuna
Cetate, Calea Severinului, nr. 83, județul Dolj.
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței competente
în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Dolj,
Craiova, Strada Brestei, nr. 12, județul Dolj,
telefon 0251/418.612, fax 0251/418.612, e-mail:
tribunalul-dolj@just.ro. 7. Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 26.01.2021.
l Private Liquidation Group IPURL, cu sediul
profesional Oradea, str. Avram Iancu, nr.2,
ap.11, jud. Bihor, CIF 26176834, atribut fiscal
RO, număr de înscriere în tabloul practicienilor

resti, dosar nr. 20907/3/2020, anunţă deschiderea procedurii generale a insolvenței
debitorului Acvila Petroprod Trading SRL,
cu sediul social în Bucuresti, Str. Ctin Brancusi, nr.4, Bl. A12 Bis, Sc.1, Etj.3, Ap.16,
S e c t . 3 , î n r e g i s t r a t ă l a O R C s u b n r.
J40/9943/2019, cod de identificare fiscală
29140398. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este
08.03.2021. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 29.03.2021. Termenul pentru întocmirea tabelului definitiv al creanţelor este
23.04.2021. Prima adunare a creditorilor la
data de 05.04.2021 ora 14:00.
l Subscrisa, Popescu&Asociaţii Insolvency
SPRL, în calitate de lichidator judiciar al
debitoarei Insight Electro Systems SRL,
organizează licitaţie publică cu strigare, în
conformitate cu dispoziţiile Legii nr.85/2014
și cu Regulamentul de vânzare privind bunurile mobile af late în patrimoniul Insight
Electro Systems SRL, aprobat de Adunarea
Creditorilor din data de 18.12.2020, pentru
vânzarea bunurilor mobile (stocuri, mijloace
fixe) în schimbul preţului de 36.575Lei (treizecisisasedemiicincisute saptezecisicincilei)
(fără TVA). Licitaţia va avea loc în data de
05.02.2021, începând cu ora 15:00, la sediul
lichidatorului judiciar din Bucureşti, str.
Buzești, nr.75-77, Clădirea Victoriei Cube
Center, et.13, Sector 1. Garanţia de participare, conform Caietului de sarcini, va fi
achitată în contul unic de insolvență. Documentaţia de înscriere la licitaţie, prevăzută in
Caietul de sarcini, va trebui transmisă lichidatorului judiciar, cu cel puţin o zi lucrătoare
înainte de începerea şedinţei de licitaţie.
Detaliile privind situaţia juridică a bunurilor
scoase la vânzare, precum și condiţiile pe
care trebuie să le îndeplinească ofertanţii
pentru participarea la licitaţie sunt precizate
în Caietul de sarcini. Preţul Caietului de
sarcini este de 300Lei (inclusiv TVA). Caietele de sarcini și orice alte date suplimentare
și informaţii cu privire la bunurile ce fac
obiectul licitaţiei pot fi obţinute de la lichidatorul judiciar Popescu&Asociaţii Insolvency
SPRL, la numărul de telefon: 021.589.73.53 și
la adresa de e-mail: insolvency@popescu-asociatii.ro
l S.C. Allaboutbuilding S.R.L.-în faliment,
prin ACORD SPRL, Dosar 4578/99/2016
Tribunalul Iași/Judecător Sindic, organizează
licitație publică de vânzare cu strigare bunuri
mobile în bloc, la data de 05.02.2021, ora
12:00, la sediul din Iasi, Str. Decebal Nr.22A,
Bl.Z8, Sc.A, Ap.8, pornind de la preturi de
strigare fără TVA: Presa Grinzi-75156 lei,
Uscator Cherestea-45092 lei, Abricht-5432
lei, Masina Debitat- 19092 lei, Masina rindeluit 4 fete-10664 lei, Strung lemn-2824 lei,
Instalatie Peleti-10156 lei, în total suma de
168.416 lei. In caz de neadjudecare, urmatoarele şedinţe de licitații publice cu strigare, se
vor desfăşura la: 05.03.2021, la 02.04.2021, la
07.05.2021 şi la data de 04.06.2021 ora 1200,
la sediul lichidatorului. Condițiile de participare la licitație se regăsesc în Caietul de
Sarcini care poate fi procurat de la sediul
lichidatorului judiciar, contravaloarea acestuia fiind de 1.000 lei. Poate participa la licitatie orice persoana care isi manifesta în scris

suprafeţe de teren de 8.700mp având nr.
cadastral 50801, înscris în CF50801 Mădăras,
care este situat în zona de producție, servicii
şi depozitare a localităţii Mădăras, aparţinând domeniului privat al Comunei
Mădăras, prin organizarea procedurii de
licitație, conform O.U.G. nr.57/2019 şi H.C.L.
nr.52/30.06.2020. 3. Informații privind documentația de atribuire: se gasesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire:
documentatia de atribuire poate fi obținută
de la sediul Primăriei Comunei Mădăras, de
către persoanele care transmit o solicitare în
acest sens prin: mijloace electronice, e-mail
sau pe suport de hârtie. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Compartimentul Achizitii din
cadrul Primăriei Mădăras, localitatea
Mădăras, nr.1, județul Bihor, telefon
0730.092.253. 3.3. Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: pe suport de hârtie, contravaloarea
acesteia fiind de 100 de lei. Plata poate fi
făcută la Casieria Primăriei Mădăras sau în
contul nr. RO98TREZ 0835006XXX000035
deschis la Trezoreria Municipiului Salonta.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 09.02.2021, ora 15:00. 4. Informaţii
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere
a ofertelor: 17.02.2021, ora 15:00. 4.2. Adresa
la care trebuie depuse ofertele: Primaria
Comunei Mădăras, localitatea Mădăras, nr.1,
județul Bihor -Registratură. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: un exemplar. 5. Data şi locul la care se
va desfăşura sedinţa publică de deschidere a
ofertelor: 18.02.2021, ora 12:00, la sediul
Primariei Comunei Mădăras, localitatea
Mădăras, nr.1, județul Bihor. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul Bihor, Secția
de Contencios Administrativ şi Fiscal, județul
Bihor, str. Parcul Traian, nr.10, cod poștal
410033, telefon 0259/414.896, poștă electronică: tribunalulbihor@just.ro.
l SC Petroutilaj SA, societate aflata in faliment, prin lichidator judiciar Just Insolv
SPRL, anunta vanzarea la licitatie publica a
terenului intravilan neconstruibil in suprafata de 1781 mp, situat in com. Brebu, T30, P
A1703, jud. Prahova, inscris in Cartea
funciara nr. 22939 a com. Poiana Campina,
la pretul total de 26.700 lei fara TVA. Terenul
nu este construibil, accesul la proprietate se
face pe un drum de servitute de trecere lat de
3 ml si lung de aproximativ 78 ml. Daca
cumparatorul este o societate platitoare de
TVA, va opera taxarea inversa, iar pretul nu
va fi purtator de TVA. Licitatia publica are
loc in baza hotararilor Adunarilor Creditorilor din data de 19.12.2016 si 27.07.2017 si a
regulamentului de participare la licitatie.
Pretul este redus la 50% fata de cel mentionat in Raportul de evaluare. Sedintele de
licitatii vor avea loc pe data de: 03.02.2021,
10.02.2021, 17.02.2021, 24.02.2021,
03.03.2021, 10.03.2021, 17.03.2021,
24.03.2021, 31.03.2021, 07.04.2021, orele
12:00, la sediul lichidatorului judiciar din

l Comuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI
2541681, telefon 0350425926, fax 0350425926
concesionează teren în suprafață de 2028 mp,
situat în comuna Câineni, at Râu Vadului,
Județul Vâlcea, aparţinând domeniului privat,
concesionarea se face conform OUG. 57/2019,
şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 07
din data de 22.01.2021. Informaţiile privind
documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul
de sarcini. Documentatia de atribuire se poate
ridica de la sediul Primăriei comunei Câineni
iar persoanele interesate pot achita la casieria
unității contravaloarea documentației de atribuire de 100 de lei în contul concedentului:
RO10TREZ 67621070250XXXXX lei, cont
deschis la Trezoreria Gura Lotrului sau se poate
achita cu numerar la caseria Primăriei comunei
Câineni. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.02.2021 ora 12:00; Data limită de
depunere a ofertelor: 22.02.2021 ora 12:00;
Ședinţa publică de deschidere a ofertelor se va
desfășura în 23.02.2021, ora 11:30, în sala de
ședințe a Consiliului local Câineni. Acţiunea în
justiţie pentru soluționarea litigilor apărute se
introduce la Secţia de contencios administrativ
a Tribunalului Vâlcea în baza prevederilor Legii
nr.554/2004 legea contenciosului administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare.
l Comuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI
2541681, telefon 0350425926, fax 0350425926
concesionează teren în suprafață de 3141 mp,
situat în comuna Câineni, at Râu Vadului,
Județul Vâlcea, aparţinând domeniului privat,
concesionarea se face conform OUG. 57/2019,
şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 06
din data de 22.01.2021. Informaţiile privind
documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul
de sarcini. Documentatia de atribuire se poate
ridica de la sediul Primăriei comunei Câineni
iar persoanele interesate pot achita la casieria
unității contravaloarea documentației de atribuire de 100 de lei în contul concedentului:
RO10TREZ 67621070250XXXXX lei, cont
deschis la Trezoreria Gura Lotrului sau se
poate achita cu numerar la caseria Primăriei
comunei Câineni. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.02.2021 ora 12:00; Data
limită de depunere a ofertelor: 22.02.2021 ora
12:00; Ședinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în 23.02.2021, ora 11:00,
în sala de ședințe a Consiliului local Câineni.
Acţiunea în justiţie pentru soluționarea litigilor apărute se introduce la Secţia de contencios administrativ a Tribunalului Vâlcea în
baza prevederilor Legii nr.554/2004 legea
contenciosului administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare.
l Subscrisa Private Liquidation Group
IPURL, în calitate de lichidator judiciar al
societăţii M & D ZERO societate în faliment,
in bankruptcy, en faillite - procedură ce face
obiectul dosarului nr. 638/1285/2018, aflat pe
rolul Tribunalului Specializat Cluj, având în
sediul în loc. Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 109, bl.16, sc.4, ap. 109, jud. Cluj
, CUI 25818898, număr de înregistrare în
Registrul Comerţului J12/1513/2009 , în
temeiul art.154 şi următoarele din Legea
85/2014 și cu respectarea regulamntului de
vânzare aprobat de adunarea creditorilor din
data de 04.07.2019, astfel cum acesta a fost
modificat prin hotărârea adunării creditorilor
din data de 30.09.2020, prin prezenta
anunțăm vânzarea la licitație publică a bunu-

terie,nr.184, jud. Arad,cod poștal 317340, jud.
Arad; 3.3.Costul documentaţiei şi condiţiile de
plată: 10 lei; Plata se poate face numerar la
caseria instituției, sau prin virament bancar în
contul RO 73TREZ 0215006XXX019655,
deschis la Trezoreria Arad, titular Comuna
Șiria, CIF 3518920. 3.4.Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.02.2021, ora 13:00.
4.Informaţii Privind Ofertele: 4.1.Data limită de
depunere a ofertelor: 19.02.2021, orele 10:00;
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria comunei Şiria, Şiria, str. Regiment 85
Infanterie, nr. 184, jud. Arad; 4.3.Fiecare ofertă
trebuie depusă 1(un) exemplar original. 5.Data
Şi Locul În Care Se Va Desfășura Ședința
Publică De Deschidere A Ofertelor: 19.02.2021,
orele 12:00, la sediul Primăriei comunei Şiria str.
Regiment 85 Infanterie, nr. 184, jud. Arad. 6.
Instanţa Competentă Pentru Soluţionarea Litigiilor Şi Termenele Pentru Sesizarea Instanţei:acțiunea în justiție se poate introduce la Secţia
contencios administrativ a Tribunalului Arad ,
b-dul Vasile Milea nr. 2-4, Arad, jud. Arad,
telefon 0257253630, fax 0257256484, email:
tr-arad-reg@just.ro. 7.Data Transmiterii Anunţului De Licitaţie În Vederea Publicării
26.01.2021.
l Proprietar: Comuna Şiria, jud. Arad, com.
Şiria, str. Regiment 85 Infanterie, nr. 184, cod
fiscal 3518920, tel. 0257531101, fax 0257531449,
email: registratura@primariasiria.ro; 2.Obiectul
Vânzării: teren intravilan curți construcții în
suprafață de 201 mp, înscris în CF 315185 Șiria,
nr. cad.315185 , situat în localitatea Șiria, str. 85
Infanteriei nr.1898, jud. Arad proprietate privată
a comunei Șiria. Vânzarea se face conform HCL
nr.144/17.09.2020 și OUG nr.57/2019.3. Informații Privind Documentaţia De Atribuire:-se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalităţile
prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la sediul Primăriei comunei Şiria, str.
Regiment 85 Infanterie nr.184, cod poștal
317340, jud. Arad, sau prin Poștă. 3.2.Denumirea
şi adresa compartimentului de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: compartiment juridic -Primăria comunei
Şiria, str. Regiment 85 Infanterie,nr.184, jud.
Arad,cod poștal 317340, jud. Arad; 3.3.Costul
documentaţiei şi condiţiile de plată: 10 lei; Plata
se poate face numerar la caseria instituției, sau
prin virament bancar în contul RO
73TREZ0215006XXX019655, deschis la Trezoreria Arad, titular Comuna Șiria, CIF 3518920.
3.4.Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
12.02.2021, ora 13:00. 4.Informaţii Privind Ofertele: 4.1.Data limită de depunere a ofertelor:
19.02.2021, orele 10:00; 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria comunei Şiria, Şiria,
str. Regiment 85 Infanterie, nr. 184, jud. Arad;
4.3.Fiecare ofertă trebuie depusă 1(un) exemplar
original. 5.Data Şi Locul În Care Se Va Desfășura Ședința Publică De Deschidere A Ofertelor:
19.02.2021, orele 11:00, la sediul Primăriei
comunei Şiria str. Regiment 85 Infanterie, nr.
184, jud. Arad. 6.Instanţa Competentă Pentru
Soluţionarea Litigiilor Şi Termenele Pentru Sesizarea Instanţei:- acțiunea în justiție se poate
introduce la Secţia contencios administrativ a
Tribunalului Arad , b-dul Vasile Milea nr. 2-4,
Arad, jud. Arad, telefon 0257253630, fax
0257256484, email: tr-arad-reg@just.ro. 7.Data
Transmiterii Anunţului De Licitaţie În Vederea
Publicării 26.01.2021

în insolvență RFO-II-0412, în calitate de lichidator judiciar al societății Monoelect S.R.L.,
CUI 26792770, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J5/506/2010 și sediul în
Oradea, str. Tuberozelor, nr. 26, jud. Bihor - in
faliment, in bankruptcy, en faillite, procedură
ce face obiectul dosarului nr. 1998/111/2018
aflat pe rolul Tribunalului Bihor, scoate la
vânzare prin licitație publică următoarele
bunuri mobile: Scaun ergonomic (4 buc), birou
(4 buc), fișet lemn (2 buc), fișet metalic (1 buc),
cuvă spălat piese (1 buc), stand pentru experimentare (1 buc), prototip electropompă (3 buc),
pompă schimbat ulei (1 buc), având preț de
pornire 29.150,00 LEI. Licitația va avea loc în
data de 18.02.2021 ora 12:00 la sediul lichidatorului din Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, ap.11,
jud. Bihor. Participanții la licitație trebuie să
consemneze, cel mai târziu până la începerea
licitației, cel puțin 10% din prețul de începere a
licitației pentru bunurile pentru care licitează
în contul unic de insolvență al debitoarei
deschis la Libra Internet Bank, cod IBAN
RO72BREL 0002002098960100. Vânzarea la
licitație se va face în mod public de către lichidatorul judiciar care va oferi bunurile spre
vânzare prin 3 strigări succesive. Bunurile se
adjudecă celui care, după 3 strigări succesive,
făcute la intervale de timp care să permită
opțiuni și supralicitări, oferă prețul cel mai
mare, iar atunci când există un singur concurent, acesta a oferit prețul de începere a licitației. Dacă nu se va obţine nici acest preţ,
bunurile vor fi vândute, la acelaşi termen, la cel
mai mare preţ oferit, chiar şi atunci când la
licitaţie s-a prezentat un singur ofertant. Informații suplimentare se pot obține de la lichidator: Tel:0359/463661 Fax:0359/463662
E-mail: office@plginsolv.ro.

PIERDERI
l SC EICHE IVY SRL, a pierdut certificat
constatator nr.18908 / 09.08.2013. Il declar nul.
l Se declară pierdut şi nul cardul tahograf
conducător auto emis pe numele Czinege
Daniel Horaţiu de către ARR Cluj-Napoca.
l Firma Doors Anne Design SRL, cu sediul în
Oraș Bragadiru, Șos.Alexandriei, nr.109, Jud.
Ilfov, cu J23/2661/2010, CUI:27487901, pierdut
certificat de înregistrare și certificat constatator
pentru sediul social. Le declar nule.
l Societatea Lauber S.R.L., identificată prin
număr de ordine în Registrul Comerțului
J5/143/2005, cod unic de înregistrare 17160014
și sediul în Oradea, Str. Erofte Grigore, Nr. 18,
Bl.Q94, Et.2, Ap. 3, Jud.Bihor, declar pierdute
și nule certificatul constatator pentru sediu și
pentru activitățile desfășurate la terți emise de
către ORCT Bihor.
l Cabinet de avocat Grigorian Andreea - Gina,
C.I.F. 25259222, cu sediul în mun. Iași, șos.
Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 4, complex Exclusive Residence, bloc A2, demisol, spațiul nr.6,
Cod postal: 700498, jud.Iași, declară pierdute
certificatele constatatoare originale si certificatul de înregistrare original, pentru Ciocîrlan
Natica Întreprindere Familială, cu sediul social
în sat Podolenii de Jos, com. Cozmești, jud.
Iași, având nr. de ordine în Registrul Comerțului F22/1167/2004 și CUI 16695460.

