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OFERTE SERVICIU
l S.C.Autonet Import SRL, cu sediul
în loc. Satu Mare, jud. Satu Mare,
J30/494/1996, Cod unic 8539532,
angajează Lucrător Gestionar, COR
432111. Rugăm CV la: roxana.
rotaru@bvb-recruit.ro.
l SC Darianne Busines Consulting
SRL angajează femeie de serviciu în
Comuna Gălăteni, Teleorman. CV-uri
la: iulia.ivana@gmail.com până la
28.08.2020.
l SC Deniz Import Export SRL din
Cluj Napoca angajeaza Director de
Marketing. Oferim salariu motivant
și bonusuri. Pentru detalii, CV-ul se
trimite pe adresa de mail: denizimpexp@yahoo.com
l Biofresh Banat Srl, Avand CUI
37029707, Scoate La Concurs 1 Post
De Agricultor. Selectie De Cv:
01.09.2020. Tel: 0743585836 Email:
Biofresh.Banat@Outlook.Com
l Olimp Impex SRL angajează,
pentru punctul de lucru din Oradea,
Muncitori: lăcătuși construcții metalice și navale, sudori, vopsitori industriali. Oferim salar atractiv. Detalii:
0722.365.101.
l Gospodărie Ştefăneşti- Ilfov organizează în data de 02.09.2020 concurs
recrutare pentru Lucrător salubrizare
spaţii verzi, Lucrător utilaje salubrizare, 5 Şoferi autobuz, Operator
introducere date. Detalii la
0721.490.200.
l Veltav S.R.L. cu sediul social în
Municipiul Tecuci, Str.Prundului,
n r. 1 5 , J u d e ț u l G a l a ț i ,
J17/1715/10.12.2003, CUI:
RO15981811, angajează: Secretar
Administrativ cod COR 334301 -2
posturi. Pentru CV, la adresa de
e-mail: contact@immigrations.ro.
l Sabrina Feri SRL, sat Arcalia,
localitatea Bistrița, Bistrița-Năsăud,
angajează vânzător, cod COR 522101,
din România sau din străinătate.
Cerințe: minim studii medii, vorbitor
de limba engleză și turcă. Contract pe
perioadă determinată. Salariul
1.346Lei net. Interviul constă în
evaluarea și selecția de CV-uri care se
vor depune la adresa de email:
eudochiaroman@yahoo.com sau
personal la sediul firmei, până la data
de 28.08.2020. Interviul cu persoanele
selectate se va face personal la sediul
firmei sau prin videoconferință în
data de 28.08.2020, între orele 08.0014.00. Telefon: 0787.534.883.
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l Grădinița cu Program Prelungit Nr.
1 Slatina, cu sediul în Slatina, str.
Unirii nr. 6, judeţul Olt, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de îngrijitoare
grupă copii, conform
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 18.09.2020, ora 10:00; -Proba
practică în data de 22.09.2020, ora
10:00; -Proba interviu în data de
24.09.2020, ora 10:00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-studii profesionale sau liceale;
-dispnibilitate pentru lucru în două
schimburi; -nu necesită vechime.
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
Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 1
Slatina. Relaţii suplimentare la sediul:
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1
Slatina, persoană de contact: Olaru
Ilie-Liviu, telefon 0249.434639,
e-mail: gppnr1slatina@yahoo.com

CITAȚII
l Dosar nr.32301/301/2019, obiectul
acțiune în constatare Petruta Ana,
chem în judecată pe Oprișan Dan
Florin, cu ultimul domiciliu str.
Câmpia Libertății, nr. 9, bl. PM 62,
ap. 9, în data de 2 septembrie, ora
08:30, la Tribunal Sector 3 Complet
C3 familiei.
l Numitul Chelaru Petrea Pavel cu
ultimul domiciliul conoscut str. Răzeşilor nr. 31, sat Dumbrăviţa, comuna
Ruginoasa, jud. Iaşi este citat la Judecătoria Petroşani, în dosarul civil nr.
5475/278/2019 la data de 23.09.2020,
ora 09:00, în calitate de pârât în
proces cu reclamanta Chelaru Loredana, având ca obiect divorţ.
l Se citează defunctul Stăncioi
Constantin, născut la 25.06.1916, în
comuna Lăceni, județul Teleorman,
decedat la 22.06.1944, cunoscut cu
ultim domiciliu în comuna Lăceni,
județul Teleorman, pentru termenul
de judecată din data de 08.10.2020,
ora 9:00, în dosarul civil
8095/740/2019 la Judecătoria Alexandria, din str. Independenței nr. 22,
localitatea Alexandria, județ
Teleorman. Cauza are ca obiect
declarare judecătorească a morții, în
contradictoriu cu reclamant Stăncioi
Ilie și pârât U.A.T. Comuna
Orbeasca, județul Teleorman, la
Completul C7.
l Eventualii moştenitori ai defunctului Ghervasie Ion, cod numeric

personal 1410320400091, decedat la
data de 03.04.2020, cu ultimul domiciliu în Municipiul Bucureşti, Șos.
Iancului, nr.29, bloc 105B, scara B,
etaj 4, apartament 77, sector 2, sunt
chemați la Societatea Profesională
Notarială Bucur și Asociații, cu sediul
în Bucureşti, Bulevardul Chișinău,
nr.15, bl.A4, scara 2, parter, ap.46,
sector 2, în data de 8 septembrie 2020,
ora 16:00, pentru a participa la dezbaterea procedurii succesorale. În caz
de neprezentare la termen, dezbaterile vor avea loc în lipsă şi se va
proceda conform legii.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica intrarea
in faliment prin procedura simplificata in dosarul nr. 3126/105/2019 al
Tribunalui Prahova, conform
sentintei nr. 186 din 28.05.2020
privind pe SC Crema Deluxe Business SRL.
l SC Vitall SRL, anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării
de emitere a Acordului de Mediu
pentru proiectul „Modernizare
fabrică nutreț combinat”, propus a fi
amplasat în jud.Brașov, com.Vulcan,
DJ 112A, km 1, Mina 1 Mai. Informațiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Autorității
competente pentru Protecția
Mediului Brașov, str.Politehnicii, nr.3,

în zilele de luni-joi între orele 08.0016.30 și vineri orele 08:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc
zilnic la sediul autorității competente
pentru Protecția Mediului Brașov.
l Anunț prealabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Unitatea Administrativ
-Teritorială Glina din județul Ilfov,
anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru UAT
Glina, sectoarele cadastrale 7, 15, 22,
24, începând cu data de 02.09.2020,
pe o perioada de 60 de zile, la sediul
Primăriei Comunei Glina, conform:
„Legii cadastrului și publicității
imobiliare nr.7/1996 republicată, cu
modificările și completările ulterioare”. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul Primăriei Glina, de
luni până vineri între orele: 10:0013:00 și pe site-ul Agenției Naționale
de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Pentru informații suplimentare
apelați: 0766.353.465.
l Sc Panfora Oil & Gas (prin proiectant SC Expert Serv SRL Ploiesti)
anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
“Sonda De Explorare 1E - Dorobanti” propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Dorobanti, FN,
identificat prin Extras CF nr. 302267

Dorobanti, judetul Arad. Informatiile
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad, din municipiul Arad, str. Splaiul Mures, FN,
judetul Arad si la sediul titularului in
municipiul Cluj-Napoca, BD. 21
Decembrie 1989, nr. 77, cladirea C-D
The Office, camera C.1.2, et. 1,
judetul Cluj. Observatiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM Arad
din Arad, str. Splaiul Mures, FN,
judetul Arad, in zilele de luni-vineri,
intre orele 8:00-14:00.
l SC Panfora Oil & GAS (prin
proiectant SC Expert Serv SRL
Ploiesti) anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul
“Sonde De Explorare 1E – CURTICI
SI 2E Curtici” propus a fi amplasat
in extravilanul orasului Curtici, FN,
identificat prin Extras CF nr. 307341
Curtici, judetul Arad. Informatiile
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad, din municipiul Arad, str. Splaiul Mures, FN,
judetul Arad si la sediul titularului in
municipiul Cluj-Napoca, BD. 21
Decembrie 1989, nr. 77, cladirea C-D
The Office, camera C.1.2, et. 1,
judetul Cluj. Observatiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM Arad
din Arad, str. Splaiul Mures, FN,
judetul Arad, in zilele de luni-vineri,
intre orele 8:00-14:00.
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l Anunt nr. iesire: 1526 / 26.08.2020.
Subscrisa Dinu Urse Si Asociatii
SPRL, in calitate de lichidator judiciar al SC Constructii Feroviare Iasi
SA, CUI 1956052, J40/12059/2012,
conform Incheierii de sedinta din
data de 04.09.2018, pronuntata in
dosarul 29207/3/2018 de catre Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Civila,
invita toate persoanele (fosti salariati) care au de incasat drepturi
salariale restante, prevazute in
Planul de distributie depus la dosarul
cauzei si publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa, sa contacteze
lichidatorul judiciar pe email dinu.
urse@gmail.com, sau la telefon
021.318.74.25, pana la data de
11.09.2020, intre orele 10:00-18:00,
pentru a le fi achitate sumele.
Prezentul anunt se va publica in
Buletinul Procedurilor de Insolventa,
intr-un ziar national de larga circulatie si pe site-ul www.dinu-urse.ro,
fiind afisat si la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti
nr.71, etaj 5, cam. 502-505, sector 1.
SC Constructii Feroviare Iasi SA
prin lichidator judiciar Dinu Urse si
Asociatii SPRL.
l Aceasta informare este efectuata
de OMV Petrom S.A. str. Coralilor,
nr. 22, sector 1, Bucuresti, ce intentioneza sa solicite de la Administratia
Bazinala de Apa Jiu, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea
lucrarilor de « Lucrari De Suprafata,
Foraj Si Punere In Productie Sonda
1092 Bustuchin « propus a fi
amplasat in comuna Bustuchin,
extravilan, Judetul Gorj. Aceasta
investitie este noua. Ca rezultat al
procesului de productie nu vor
rezulta ape uzate. Aceasta solicitare
de aviz este conforma cu prevederile
Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele care doresc sa obtina
informatii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de Gospodarire a
Apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot
adresa solicitantului sau la Expert
Serv S.R.L, cu sediul in str. Mihai
Eminescu, nr. 7, et. 1, Ploiesti, jud.
Prahova, cod postal 100329, tel/fax:
0244-513233.
l SC Soragmin SRL, cu sediul în sat
Sălcioara, comuna Banca, județul
Vaslui, titular al Planului Urbanistic
Zonal „Amenajare Iaz Piscicol Cu
Valorificare Agregate”, anunță
publicul interesat asupra depunerii
primei versiuni a planului, în vederea
obţinerii avizului de mediu. Publicul
interesat poate consulta propunerea

de plan la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Vrancea şi la
sediul SC Divori Prest SRL din
municipiul Focșani, str. Horia,
Cloșca și Crișan, nr. 4, județul
Vrancea, tel. 0337.103.508, între
orele 9:00–16:00. Observaţiile publicului se vor primi în scris la A.P.M.
Vrancea, str. Dinicu Golescu, nr.2, în
termen de 15 zile calendaristice de la
data publicării anunţului.
l SC Bio Den Banat SRL, titular al
proiectului „Amenajare bază de
agrement cu bazine de înot descoperite”, propus a fi amplasat în comuna
Nitchidorf, localitatea Nitchidorf,
CF400484 Nitchidorf, nr. top 637,
jud.Timiș, anunță publicul interest
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul
„Amenajare bază de agrement cu
bazine de înot descoperite”, propus a
fi amplasat în comuna Nitchidorf,
localitatea Nitchidorf, CF nr.400484
Nitchidorf, nr. top 637, jud.Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare și
motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul Agenției Pentru
Protecția Mediului Timiș din Timișoara, Bd.Liviu Rebreanu, nr.
18-18A, în zilele de luni-joi, între
orele 08:00-16:30 și vineri, între orele
08:00-14:00, precum și la următoarea
adresă de internet: http://apmtm.
anpm.ro/- Secțiunea Acorduri de
Mediu. 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 Agenției pentru Protecția Mediului
Timiș.

LICITAȚII
l SC Elbama Star SRL, prin lichidator judiciar, anunta vanzarea la
licitatie publica, in bloc a terenurilor
intravilane situate in Predeal,
respectiv teren in suprafata de 1000
mp inscris in CF nr.100891 la pretul
de 103.550 lei, teren in suprafata de
600 mp inscris in CF nr.101893 la
pretul de 64.980 lei si teren in suprafata de 400 mp inscris in CF 100892
la pretul de 43.320 lei, conform hotararii Adunarilor Creditorilor din
28.07.2020. Pretul de pornire al licitatiei este cel din raportul de
evaluare intocmit de PFA Constantin
Valerica si aprobat de Adunarea
Creditorilor din 28.07.2020. Pretul de
pornire al licitatiilor este redus cu 5%
fata de cel din raportul de evaluare.
Licitatiile publice vor avea loc pe
data de: 02.09.2020, 09.09.2020,
16.09.2020, 23.09.2020, orele 12:00 la

sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl. 33S1
Cab. 7B, Et. 7. Conditiile de participare si relatii suplimentare in caietul
de sarcini intocmit de lichidatorul
judiciar la pretul de 5.000 lei fara
TVA si la tel. 0344104525.
l Private Liquidation Group IPURL
numit lichidator în dosarul nr.
1424/111/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea
Sigma Prescom SRL, J05/841/1991,
CUI: 70812 scoate la vânzare prin
licitație publică: imobil, în natură
teren cu construcție (Calea Clujului,
nr.25), preț de strigare: 71.600,00 lei,
imobil, în natură parcelă de teren
neconstruit în suprafață de 360 mp
(Calea Clujului, nr.27), preț de strigare: 65.450,00, imobil, în natură
apartament în casă comună (Calea
Clujului, nr.29), preț de strigare
14.600,00 lei, imobil, în natură apartament în casă comună (Calea
Clujului, nr.29), preț de strigare
4.550,00 lei. Licitația va avea loc în
data de 03.09.2020 ora 12:00 la sediul
lichidatorului din Oradea str. Avram
Iancu nr.2 ap.11. În caz de nereușită
licitația se va relua în data de
10.09.2020, 17.09.2020, 24.09.2020,
01.10.2020 la aceeași oră şi adresă.
Participanții vor trebui să achiziționeze un caiet de sarcini în valoare
1.500 lei + TVA ce va cuprinde și
regulamentul de vânzare. Cererea de
participare la licitație se depune la
sediul lichidatorului judiciar fie
personal fie prin fax / e-mail cu cel
puțin 3 zi înainte de data licitației
publice. Cererii de participare la licitație i se va anexa dovada achitării
caietului de sarcini și dovada achitării unei garanții de 10% din prețul
de pornire al bunului pentru care se
licitează. Informații suplimentare se
pot obține de la lichidator:
Tel:0359/463661 Fax:0359/463662
E-mail: office@plginsolv.ro.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
Protruck Transport SRL, desemnat
prin Sentinta civila nr. 3709 din data
de 07.11.2019, pronuntata de Tribunalul Ilfov - Sectia Civila, în dosarul
nr. 3979/93/2018, anunta scoaterea la
vanzare a bunului imobil aflat in
proprietatea Protruck Transport
SRL, constand in teren agricol extravilan situat in Petrachioaia, judetul
Ilfov, identificat cu NC 1798/2, in
suprafata de 6.000 mp, in valoare
totala e 7.000 euro. Vanzarea bunului
imobil apartinand societatii falite se
va organiza in data de 08.09.2020 ora
14:00, prin licitatie publica cu stri-

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

Debitorul SC MONALISA INVESTMENTS SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar DINU, URSE SI ASOCIATII S.P.R.L.,
scoate la vanzare urmatoarele imobile: 1.Teren extravilan situat in
com. Stefanestii de Jos, judetul Ilfov, tarlaua 10, parcela 40/3/25,
in suprafata de 12.000mp. Pretul de pornire al licitatiei este de
54.238,83 euro exclusiv TVA. Pretul caietului de sarcini este
de 2.000 lei exclusiv TVA. 2.Teren extravilan situat in com. Stefanestii de Jos, judetul Ilfov, tarlaua 10, parcela 40/4/23, in suprafata de 22.336mp. Pretul de pornire al licitatiei este de 100.956,78
euro exclusiv TVA. Pretul caietului de sarcini este de 3.000 lei exclusiv TVA. 3.Teren extravilan situat in com. Stefanestii de Jos, judetul Ilfov, tarlaua 10, parcela 40/3/26, in suprafata de 12.800mp.
Pretul de pornire al licitatiei este de 57.854,78 euro exclusiv TVA.
Pretul caietului de sarcini este de 2.000 lei exclusiv TVA. Participarea la licitatie este conditionata de consemnarea in contul nr.
RO31BFER140000010832RO01, deschis la Banca Comerciala Feroviara, Ag. Popa Tatu, sub sancţiunea decăderii, cel mai târziu cu
o zi inainte de data si ora sedintei de licitate, a garantiei de 10%
din pretul de pornire a licitatiei si de achizitionarea pana la aceeasi
data a Caietului de sarcini. Pretul Caietului de sarcini se achită prin
OP in contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la ING
BANK – Sucursala Dorobanti, pe seama lichidatorului judiciar Dinu
Urse si Asociatii SPRL sau in numerar la sediul ales al lichidatorului
judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr.71, et.5, cam. 504, sector 1.
Pentru imobilele mentionate mai sus, prima sedinta de licitatie a
fost fixata in data de 16.09.2020 ora 15.00, iar daca bunurile nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor avea
loc in datele de 23.09.2020, 30.09.2020, 07.10.2020, 14.10.2020,
21.10.2020, 28.10.2020, 04.11.2020, 11.11.2020 si 18.11.2020 ora
15.00. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et.5, cam. 502-505,
sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la tel.: 021.318.74.25,
dinu.urse@gmail.com.
gare. In cazul in care bunul imobil nu
se va adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza licitatii
saptamanale la aceeasi ora, in acelasi
loc si in aceleasi conditii. Locul de
desfasurare a licitatiilor va fi stabilit
la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr. 35, bl.
M27, et. 4, ap. 10, sector 3, unde se
vor depune documentele de inscriere
la licitatie mentionate in caietul de
sarcini, cel tarziu pana in preziua
licitatiei, ora 12:00. Date despre
starea bunului, pretul acestuia,
conditiile de inscriere la licitatie
precum si modul de organizare a
acestora se pot obtine din caietul de
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10,
sector 3. Costul unui caiet de sarcini
este de 500 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este
obligatorie pentru toti participantii la
licitatie. Relatii suplimentare se pot
obtine la tel. 021.227.28.81 si
0721.236.313.

l Spitalul Clinic de Recuperare
Medicală Băile Felix, cu sediul în
comuna Sânmartin, localitatea Băile
Felix, Calea Beiușului, nr.30, cod
poștal 417500, jud.Bihor, telefon
0259/318.108, fax 0259/318.135,
e-mail: spital_felix@yahoo.com,
organizează licitaţie publică în data
de 17.09.2020, ora 09:30, pentru
închirierea unui spaţiu destinat funcţionării unui punct pentru desfacerea produselor alimentare, sanitare
şi de papetărie în suprafață totală de
8.76mp din demisolul clădirii C1,
identificat prin nr.Cad 50556-C1,
înscris în C.F.50556 Sânmartin.
Documentaţia pentru elaborarea
ofertei şi caietul de sarcini se pun la
dispoziţia celor interesaţi gratuit la
Compartimentul Achiziţii publice,
Contractare (ec.Boros Gratian), data
limită de solicitare a clarificărilor nu
trebuie să depășească 08.09.2020, ora
16:00. Ofertele se depun într-un
singur exemplar, în plic închis şi
sigilat, până la data de 17.09.2020,
ora 09:00, la Secretariatul Spitalului
Clinic de Recuperare Medicală Băile
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Felix, Calea Beiușului, nr. 30, localitatea Băile Felix, com.Sânmartin, jud.
Bihor. Ședința publică de deschidere
a ofertelor are loc la sediul Spitalului
Clinic de Recuperare Medicală Băile
Felix, Sala de raport, etaj 1, la data
17.09.2020, ora 09:30. Instanța
competentă în soluționarea litigiilor
apărute este: Tribunalul Bihor, localitatea Oradea, Parcul Traian, nr. 10,
cod poștal 410033, Tel.: 0259/414.896;
0359/410.033; Fax: 0359/432.750;
e-mail: tribunalulbihor@just.ro; tr-bihor-arh@just.ro. Data transmiterii
anuntului de licitație în vederea
publicării este 25.08.2020.
l Debitorul SC Monalisa Investments SRL societate in faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse Si
Asociatii S.P.R.L., scoate la vanzare
urmatoarele imobile: 1.Teren extravilan situat in com. Stefanestii de Jos,
judetul Ilfov, tarlaua 10, parcela
40/3/25, in suprafata de 12.000mp.
Pretul de pornire al licitatiei este de
54.238,83 euro exclusiv TVA. Pretul
caietului de sarcini este de 2.000 lei
exclusiv TVA. 2.Teren extravilan
situat in com. Stefanestii de Jos,
judetul Ilfov, tarlaua 10, parcela
40/4/23, in suprafata de 22.336mp.
Pretul de pornire al licitatiei este de
100.956,78 euro exclusiv TVA. Pretul
caietului de sarcini este de 3.000 lei
exclusiv TVA. 3.Teren extravilan
situat in com. Stefanestii de Jos,
judetul Ilfov, tarlaua 10, parcela
40/3/26, in suprafata de 12.800mp.
Pretul de pornire al licitatiei este de
57.854,78 euro exclusiv TVA. Pretul
caietului de sarcini este de 2.000 lei
exclusiv TVA. Participarea la licitatie
este conditionata de consemnarea in
c o n t u l n r. R O 3 1 B F E R
140000010832RO01, deschis la Banca
Comerciala Feroviara, Ag. Popa
Tatu, sub sancţiunea decăderii, cel
mai târziu cu o zi inainte de data si
ora sedintei de licitate, a garantiei de
10% din pretul de pornire a licitatiei
si de achizitionarea pana la aceeasi
data a Caietului de sarcini. Pretul
Caietului de sarcini se achită prin OP
in contul nr. RO43 INGB 5514 9999
0051 3726 deschis la ING BANK –
Sucursala Dorobanti, pe seama lichidatorului judiciar Dinu Urse si
Asociatii SPRL sau in numerar la
sediul ales al lichidatorului judiciar
din Bucureşti, Str. Buzesti nr.71, et.5,
cam. 504, sector 1. Pentru imobilele
mentionate mai sus, prima sedinta de
licitatie a fost fixata in data de
16.09.2020 ora 15:00, iar daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data,
urmatoarele sedinte de licitatii vor
avea loc in datele de 23.09.2020,
30.09.2020, 07.10.2020, 14.10.2020,
21.10.2020, 28.10.2020, 04.11.2020,

11.11.2020 si 18.11.2020 ora 15:00.
Toate sedintele de licitatii se vor
desfasura la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr.
71, et.5, cam. 502-505, sector 1.
Pentru relatii suplimentare sunati la
tel.: 021.318.74.25, dinu.urse@gmail.
com.
l SC Real Bucov SA, societate în
faliment, cu sediul în com Bucov, sat
Pleaşa, str. Industriei, nr. 1, jud.
Prahova, prin lichidator judiciar Just
Insolv SPRL, cu sediul în Ploieşti, str.
Ion Maiorescu nr. 12, bl. 33S1 et. 7,
cab. 7B, anunta vanzarea la licitatie
publica a imobilului situat in Bucov,
loc.Pleasa, str.Industriei , nr.1 in
cadrul Fabricii de Caramizi Refractare Pleasa compus din: Cladire
Pavilion Birouri-Unitate Individuala
nr. 2 parter +2 etaje , Sud=1037,98
mp Scd=1.215 mp si cota parte teren
aferent de 553 mp, situat in com.
Bucov, sat Pleasa, str. Industriei nr. 1.
Pretul de pornire al licitatiei este de
532.988,50 lei, care este redus la 50%
din pretul stabilit in raportul de
evaluare si nu este purtator de TVA,
deoarece valoarea constructiei este
mai mare decat valoarea terenului.
Pretul nu poate fi redus sub 50% din
valoarea stabilita in raportul de
evaluare.Imobilul este inscris in CF
21218-C1-U2 Bucov si se compune
din parter Sc=459 mp, Su-397.67 mp,
etaj I Sc=307 mp, Su=259,87mp, etaj
II Sc=449 mp, Su=380,44 mp, cota
parti comune din cladire 44,63% si
cota parte teren 553mp. Totodata, se
valorifica prin licitatie urmatoarele
bunuri mobile: 13 birouri pt calculator la pret de 50 lei per buc. + TVA ,
1 birou mare la pret de 100 lei +TVA ,
4 scaune la pret de 15 lei per
buc.+TVA 7 fisete metalice la pret de
100 lei per buc.+TVA, 1 comoda cu 2
usi la pret de 100 lei +TVA , 6 dulapuri cu 2 usi la pret de 100 lei per
buc.+TVA, un dulap colt cu 5 usi la
pret de 200 lei +TVA, 1 polita cu 4
rafturi la pret de 50 lei+TVA si
imobile care se mai gasesc in patrimoniul debitoarei, inclusiv garsonierele
libere din caminul de nefamilisti din
Com. Bucov, sat Pleasa. Licitatia
publica are loc in baza hotararii
Adunarii Creditorilor din 16.12.2019,
a regulamentului de participare la
licitatie. Garantia de participare la
licitatie pentru aceste bunuri este 10%
din valoarea bunurilor licitate.
Caietul de sarcini pentru imobilul
situat in loc. Pleasa este in cuantum
de 2.000 lei plus TVA. Taxa de participare la licitatie pentru garsonierele
libere din caminul de nefamilisti este
in cuantum de 300 lei fara TVA
pentru fiecare garsoniera. Sedintele
de licitatii vor avea loc pe data de:
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Subscrisa S.C. L`ITALIANO S.R.L. – in faliment, cu sediul in Bocsa, str. Binisului, km. 3 jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în registrul comerţului J11/653/2006, CUI 18909624, vă face cunoscut
faptul ca in data de 09.09.2020 ora 12,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Resita, str.
Horea bl.A2, parter, licitatia publica cu strigare privind vanzarea urmatoarelor bunuri apartinand
debitoarei:
Bunuri imobile:
- Casa (497 mp) şi teren in suprafaţă de 1924 mp in Ghertenis (CF nr.34422 Berzovia CF vechi
1774 Gherteniş nr. cad/top.109/1) la preţul de 9.945 euro + TVA reprezentând 65% din Raportul de
evaluare;
- Casă (98 mp) şi hală de producţie (549,5 mp) cu teren în suprafaţă de 54.546 mp in Ghetenis (CF
nr. 34951 Ferzovia, CF vechi 1849 Gherteniş nr. Top. 667/1/3/1/b) la preţul de 111.580 euro +TVA,
reprezentând 70% din Raportul de evaluare;
- Teren extravilan Bocşa în suprafaţă de 14.600 mp (CF 32624 Bocşa, nr cad.2047, nr, top.1828/308/1
la preţul de 4.275 euro +TVA, reprezentând 95% din Raportul de evaluare;
Bunuri mobile:
- Maşină de tăiat textile ROCKWELL-RIMOLDI an fabricaţie 2007 la preţul de 135euro + TVA, reprezentand 50% din preţul de evaluare;
- Maşină de călcat textile COMEL – FRF an fabricaţie 2007 la preţul de 1220 euro + TVA, reprezentand 50% din preţul de evaluare;
- Maşină de călcat textile COMEL – BRIA NEGG an fabricaţie 2007 la preţul de 420 euro + TVA, reprezentand 50% din preţul de evaluare;
- Maşină de călcat textile COMEL – FRIF an fabricaţie 2007 la preţul de 815 euro + TVA, reprezentand 50% din preţul de evaluare;
- Maşină de Cusut Industrială PFAFF – 483 an fabricaţie 1999 la preţul de 1450 euro + TVA, reprezentand 50% din preţul de evaluare;
In cazul in care bunurile scoase la licitatie nu se vând la data stabilită, urmatoarele licitatii vor avea
loc in data de: 23.09.2020, 07.10.2020, 21.10.2020, 04.11.2020, 18.11.2020 ora 12,00 la sediul lichidatorului judiciar, la acelasi pret. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar
la valoarea de 100 lei+TVA pentru echipamente, 500 lei+TVA pentru fiecare bun imobil. Inscrierea la
licitaţie si achizitionarea caietului de sarcini se poate face in fiecare zi de luni pana vineri cu exceptia zilei
in care are loc licitaţia.
Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din pretul de pornire al licitatiei.
Prezenta constituie somatie pentru toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la licitatie, sunt obligati sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255.212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar.
01.09.2020, 03.09.2020, 08.09.2020,
10.09.2020, 15.09.2020, 17.09.2020,
22.09.2020, 24.09.2020, 29.09.2020 si
01.10.2020, orele 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu nr.12, bl.33S1, et. 7, cab
7B. Relatii suplimentare la sediul
lichidatorului judiciar cat si la telefon
0344104525.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de
contact: Primăria Comunei Brusturi,
cu sediul în localitatea Brusturi,
nr.200, comuna Brusturi, județul
Bihor, telefon 0785/255.042, e-mail:
comunabrusturi@gmail.com, cod
fiscal 4906059. 2. Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie

închiriat: teren extravilan în suprafață de 5.000mp, identificat cu nr.
topo 1243/2, înscris în CF nr.977
Picleu, proprietate privată a Comunei
Brusturi, conform H.C.L.
47/14.08.2020 și temeiului legal:
O.U.G. 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, Secretariat General. 3.2.
Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația
de atribuire: Se poate obține de la
Secretariatul General al Comunei
Brusturi, din cadrul Primăriei
Comunei Brusturi, cu sediul în localitatea Brusturi, nr.200, comuna Brusturi, 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: 20Lei/exemplar, se achită
numerar la casieria Primăriei
Comunei Brusturi. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
10.09.2020, ora 15:00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 18.09.2020, ora
10:00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei
Brusturi, Compartimentul Secretariat, cu sediul în localitatea Brusturi,
nr. 200, comuna Brusturi, județul
Bihor. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: se
depun într-un singur exemplar, în
două plicuri sigilate: unul exterior și
unul interior. 5. Data și locul la care
se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 18.09.2020, ora
11:00, Primăria Comunei Brusturi, cu
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sediul în localitatea Brusturi, nr. 200,
comuna Brusturi, județul Bihor. 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
Bihor, municipiul Oradea, Strada
Parcul Traian, nr. 10, județul Bihor,
telefon 0259/414.896, 0359/432.753,
fax 0359/432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
26.08.2020.
l 1.Informații generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de
contact: Unitatea Administrativ
Teritorială Comuna Marpod, localitate Marpod, comuna Marpod, nr.
327, județul Sibiu, cod poștal
557135, telefon/fax 0269/583.289,
0269/583.288, e-mail: clmarpod@
yahoo.com, site oficial: www.primarimarpod.ro, cod fiscal 4480238. 2.
Informații generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează
să fie concesionat: teren situat în
extravilanul localității Marpod,
județul Sibiu, aparținând domeniului privat al comunei Marpod, în
suprafață totală de 15.807mp, fiind
format din două parcele învecinate,
cu următoarele date de identificare:
-teren categoria de folosință arabil
în suprafață de 4.700mp, situat în
extravilanul localității Marpod, în
tarla 29, parcelă 777, număr cadastral 101508, înscris în Cartea
Funciară Marpod nr.101508; -teren
categoria de folosință ape stătătoare, în suprafață de 11.107mp,
situat în extravilanul localității
Marpod, în tarla 29, parcelă 776,
număr cadastral 101510, înscris în
Cartea Funciară Marpod nr.101510.
Bunurile tip teren extravilan
urmează a fi concesionate în vederea
construirii unui Complex Agroturistic, cu respectarea prevederilor
legale incidente şi a reglementărilor
urbanistice aferente zonei. Temei
legal: H.C.L.Marpod nr.32 din data
de 21.08.2020 și O.U.G.
nr.57/03.07.2019 -Codul Administrativ. 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: Prin solicitare scrisă, de la
sediul Primăriei Comunei Marpod,
prin e-mail la adresa: clmarpod@

yahoo.com sau de pe site-ul oficial
www.primariamarpod.ro. 3.2.
Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de
atribuire: la sediul Primăriei
Comunei Marpod -Compartimentul
Agricol și Cadastru, localitate
Marpod, comuna Marpod, str.
Dealului, nr.327, cod poștal 557135,
județul Sibiu, adresa de e-mail a
concedentului: clmarpod@yahoo.
com, site-ul: www.primariamarpod.
ro. 3.3. Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: Gratuit, de la sediul
primăriei. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 14.09.2020,
ora 15:00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a
ofertelor: 22.09.2020, ora 11:00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: sediul Primăriei Comunei
Marpod -Registratură, localitate
Marpod, comuna Marpod, str.
Dealului, nr. 327, cod poștal 557135,
județul Sibiu. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Oferta va fi depusă în
două exemplare, un exemplar
original și un exemplar copie
conformă cu originalul. 5.Data şi
locul la care se va desfăşura ședinţa
publică de deschidere a ofertelor:
22.09.2020, ora 13:00, la sediul
Primăriei Comunei Marpod, localitatea Marpod, comuna Marpod, str.
Dealului nr.327, județul Sibiu, Sala
de ședințe a Consiliului Local al
Comunei Marpod. 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: Acțiunea în justiției
se poate introduce la Secția Contencios Administrativ a Tribunalului
Sibiu, Sibiu, str.Ocnei, nr .33, județul
Sibiu, cod poștal 550188, telefon
0269/217.104, fax 0269/217.702,
e-mail: tribunalul.sibiu@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 26.08.2020.
l 1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Primăria
Comunei Zănești, comuna Zănești,
str.Națională, nr.562, telefon/fax
0233/383.470, e-mail: primariazanesti@yahoo.com, cod fiscal
2612952. 2. Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează

să fie vândut: teren intravilan în
suprafață de 996mp, situat în
Cartier Dumitrița, strada Energiei,
nr.12, având număr cadastral
52863, aparținând domeniului
privat al comunei Zănești, conform
H.C.L. nr.76/18.08.2020 și temeiul
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, Registratură sau se poate
consulta pe site-ul: www.primariazanesti.ro, secțiunea-licitații. 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 Serviciul Registratură din cadrul
Primăriei Comunei Zănești, str.
Națională, nr. 562, județul Neamț.
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: 100Lei /exemplar, ce se achită la caseria primăriei. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 10.09.2020,
ora 10:00. 4. Informații privind
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 18.09.2020, ora
10:00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei
Zănești, str.Națională, nr. 562,
județul Neamț -Serviciul Registratură. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă oferta: într-un
singur exemplar, într-un plic sigilat.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 18.09.2020, ora 12:00, la
sediul Primăriei Comunei Zănești,
str. Națională, nr. 562, județul
Neamț, Sala de ședințe. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon
și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului
Neamț, Piatra Neamț, Bulevardul
Decebal, nr. 5, județul Neamț, cod
poştal 610012, telefon 0233/212.294,
fax 0233/235.655, e-mail: tr-neamtscivil@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
26.08.2020.
l Anunț De Licitație Primaria
Orasului Santana Organizeaza Licitatie In Vederea Vanzarii Imobilului
Din Sântana, Str. Mihai Viteazul,
Nr. 18, Evidențiat În C.F. Nr.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
300417-C1-U4 Sântana, C.F. Vechi
Nr. 4293-Comlăuș, Nr. Top. 665/1/3/
Iii În Suprafață Construită De 75
Mp, Aparținând Domeniului Privat
Al Orașului Sântana 1. Informații
generale privind autoritatea
contractanta, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax și/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact:
Oraș Sântana, str. Muncii, nr. 120 A,
județul Arad, telefon: 0357/100074,
fax 0357/100075, e-mail: contact@
primariasantana.ro. 2. Informații
generale privind obiectul procedurii
de licitatie publica, în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vandut: imobilul din
Sântana, str. Mihai Viteazul, nr. 18,
ap.3 evidențiat în CF 300417-C1-U4
Sântana, nr. Top 665/1/3/III având
suprafața construită de 75 mp,
compus din 2 camere: cota
construită 75/317; terenul aferent
este proprietate de stat, în folosință;
părți comune: terenul, hol, pivniță,
podul, WC, porțile de acces, alim.
energie, aparținând domeniului
privat al orașului Sântana, aprobată
prin HCL nr. 162/18.08.2020 a
Orașului Sântana conform OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regasesc in
caietul de sarcini. 3.1 Modalitatea
sau modalitățiile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de
atribuire: documentația de atribuire
poate fi obținută, de la sediul Primăriei Orașului Sântana, str. Muncii,
nr. 120 A, județul Arad, de catre
persoanele interesate, care transmit
o solicitare in acest sens prin:
mijloace electronice, e-mail sau pe
suport de hartie. 3.2 Denumirea și
adresa serviciului/compartimentului
din cadrul vanzatorului, de la care
se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: compartiment Fond locativ din cadrul
Primăriei Orașului Sântana, str.
Muncii, nr. 120 A, jud. Arad. 3.3
Costul și condițiile de plată pentru
obținerea documentatiei de atribuire, unde este cazul: documentaţia
de atribuire poate fi obţinută, de
către persoanele interesate, care
transmit o solicitare în acest sens
prin: - mijloace electronice, e-mail
(pentru care în solicitare este
necesar a ne comunica adresa de
e-mail) fără costuri; - pe suport de
hârtie, contravaloarea acesteia fiind
de 50 lei. Plata poate fi făcută la
casieria Primăriei Orașului Sântana
sau în contul RO53TREZ
0215006XXX016717, deschis la
Trezoreria Arad. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 03.09.2020,

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
ora 10:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a
ofertelor: 17.09.2020, ora 10:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Orașul Sântana, str. Muncii, nr.
120 A, jud. Arad, registratură. 4.3.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un
exemplar. 5. Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 18.09.2020,
ora 10:00, sala de ședințe a Primăriei Orașului Sântana. 6. Instanța
competenta în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Arad,
Bd. Vasile Milea, nr. 2-4, oraș Arad,
județul Arad, telefon 0257/250114,
fax: 0257/251700, e-mail: tr-arad@
just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
26.08.2020.

PIERDERI
l Pierdut card de identitate de
avocat, pe numele Nica D.Dinu,
Baroul București, str.H.Oberth, nr.71,
ap.1, sector 1. Îl declar nul.
l Pierdut certificat de pregătire
profesională a conducătorului auto transport marfă, nr. 0214362001,
eliberat de ARR Vâlcea, pe numele
Ciobanu Constantin Iulian, Se
declară nul.
l Alupoaie Aurica declar pierdute
bilete tren persoană handicap seriile
41005950–41005955, eliberate de
DGASPC Ilfov. Le declar nule.
l SC Azzuro Comimpex SRL, cu
sediul social în București,
J40/16646/2003, RO15971702,
anunță pierderea Certificatului
constatator pentru activitatea de la
sediul social, a Certificatelor constatatoare pentru activitățile de la sediile
secundare și a Certificatului de înmatriculare. Se declară nule.
l SC CMG Com SRL, J21/161/2001,
RO14188711, cu sediul în Coșereni,
Ialomița, declar nule: 1. Certificat
constatator de autorizare nr.8263 din
30.04.2020; 2. Certificat constatator
nr.8263 din 30.04.2020. Eliberate de
Oficiul Registrului Comerțului
Ialomița.
l Pierdut certificat de pregătire
profesională
,seria
0413897000,Număr D00476481J,
pentru transport marfă, emis de ARF
Craiova, în data de 28-06-2017, pe
numele Stingaciu Georgica, din com.
Borăscu, sat Borăscu, nr. 31, jud.
Gorj. Se declară nul.

