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OFERTE SERVICIU
l SOCIETATE COMERCIALĂ ANGAJEAZĂ 
MUNCITORI SPECIALIZAȚI PENTRU 
LUCRĂRI DE IZOLAȚII ȘI VOPSEA DECO-
RATIVĂ. TELEFON: 0729.888.133.

l ANGAJEZ SOFER DE CAMION CU EXPE-
RIENTA, PENTRU CURSE COMUNITATE. 
RELATII ZILNIC INTRE ORELE 9.00-17.00, 
DE LUNI- VINERI. TEL: 0726 114 632.

l Ozlem Canim S.R.L., cu sediul social în Sat 
Sacalaz, Comuna Sacalaz, nr.738, camera 3, jud.
Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comer-
țului sub nr.J35/2609/2017, CUI: 37820450, 
angajează: Bucătar cod COR-512001- 1 post și 
Ajutor bucătar cod COR-941101- 1 post. Pentru 
CV, la adresa de e-mail: mustafa_aksoy2020@
yahoo.com.

l Patiseria Prizreni SRL din Felnac angajează 2 
lucrători bucătărie (spălători vase mari)- cod 
COR 941201, condiții minime: studii primare (8 
clase), cunoștințe limba engleză. CV-urile se 
depun pe e-mail la adresa: expertoffice8@gmail.
com. Vor fi luate în considerare CV-urile primite 
până la data de 29.06.2021. Selecția candidaților 
va avea loc în data de 30.06.2021 și constă în 
concurs de CV-uri. Informații la telefon: 
0740.530.807.

l Royal Brutărie & Patiserie SRL din Arad 
angajează 2 lucrători bucătărie (spălători vase 
mari)- cod COR 941201, condiții minime: studii 
primare (8 clase), cunoștințe limba engleză. 
CV-urile se depun pe e-mail la adresa: expertof-
fice8@gmail.com. Vor fi luate în considerare 
CV-urile primite până la data de 29.06.2021. 
Selecția candidaților va avea loc în data de 
30.06.2021 și constă în concurs de CV-uri. Infor-
mații la telefon: 0740.530.807.

l SC Bilka Steel SRL, având CUI: 21520278, cu 
sediul în Municipiul Brașov, Strada Henri 
Coandă, Nr.17, Județ Brașov, angajează: 
Muncitor necalificat în metalurgie, COD COR 
932911- 9 posturi. Cerințe: studii medii, cunoști-
ințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul 
metalurgiei. Selecția are loc în data de 
29.06.2021, ora 10.00, la sediul societății.

l Primăria Tunari cu sediul în comuna Tunari, 
str. Mihai Eminescu nr.1, județ Ilfov organizează 
în data de 21.07.2021 concurs recrutare pentru 
postul de Muncitor calificat– Compartimentului 
Unități Monitorizare Învățământ. Condiții de 
participare la concurs: studii medii/ generale, 
vechime în muncă: 15 ani, calificare fochist. 
Dosarele se depun la sediul primăriei în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data publicării anun-
țului, respectiv de la data de 28.06.2021 până la 

data de 09.07.2021, ora 15:00. Alte informaţii pot 
fi obţinute la 021.267.53.10, persoană de contact 
Barbu Cătălin– Inspector Asistent Primăria 
Tunari, email: contact@primaria-tunari.ro.

l Agenţia de Cercetare pentru Tehnică și Tehno-
logii Militare din Ministerul Apărării Naţionale, 
organizează concurs în data de 20.07.2021, în 
conformitate cu H.G. 286/23.03.2011, pentru 
ocuparea unui post de personal civil contractual 
de execuţie din comandamentul Agenţiei de 
cercetare pentru tehnică și tehnologii militare 
astfel: 1.Șofer I -Compartimentul transport și 
mentenanţă (1 post). Condiţii specifice: -nivelul 
studiilor: studii medii; -permis de conducere 
categoria D; -vechime în muncă în meseria de 
șofer: 6 ani; -apt medical, psihologic și psiho-
tehnic; -data probei scrise: 20.07.2021 ora 10.00; 
-data probei practice: 26.07.2021 ora 10.00; -data 
interviului: 30.07.2021 ora 10.00. Înscrierea la 
concurs se face în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunţului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, la sediul Agenţiei de 
Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare 
din localitatea Clinceni, strada Aeroportului 
nr.16, judeţul Ilfov. Condiţiile generale și speci-
fice pentru ocuparea postului sunt prevăzute la 
art.3 și 4 din H.G.286/23.03.2011 și se pot obţine 
la nr.de telefon 021/4233058  int.258/144 p.c.c. 
Dascălu Roxana, la adresa www.acttm.ro sau la 
sediul Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică și 
Tehnologii Militare. Încadrarea pe post a 
persoanei declarate „admis” se va face ulterior 
obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasi-
ficate/certificatului de securitate, conform legisla-
ţiei în vigoare și a avizului apt medical, 
psihologic și psihotehnic.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Covasna organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale de execuţie vacante din subunităţile de mai 
jos: a)Centrul de coordonare Baraolt: -0,5 post de 
medic, nivel studii superioare; medic confirmat 
în una din specialităţile: medicină pediatrică, 
medicină generală, medicină internă, medicină 
de familie, recuperare, etc. b)Casa familială nr. 2 
Întorsura Buzăului: -1 educator, nivel studii 
superioare, fără condiţii de vechime în speciali-
tatea studiilor. -4 educatori, nivel studii medii/
postliceale, fără condiţii de vechime în speciali-
tatea studiilor. c)Centrul de îngrijire și asistenţă 
pentru persoane adulte cu dizabilităţi Târgu 
Secuiesc: -1 asistent social debutant, nivel studii 
superioare, fără condiţii de vechime în speciali-
tatea studiilor. d)Centrul de recuperare pentru 
copilul cu handicap Sfântu Gheorghe: -1 
psihopedagog, nivel studii superioare, fără 
condiţii de vechime în specialitatea studiilor. 
Concursul va avea loc în data de 20.07.2021, ora 
09.00 -proba scrisă și în data de 23.07.2021, ora 
09.00 -interviul, la sediul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Covasna. 
Dosarul de înscriere la concurs se poate depune 
la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Covasna, în peri-
oada 29.06.2021-12.07.2021, de luni până joi 
între orele 08.00-15.00, iar vinerea între orele 
08.00-13.00. Condiţiile de participare la concurs 
și bibliografia se afișează la sediul instituţiei și pe 
site-ul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Covasna: www.protectiasoci-
alacv.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine de la 
secretarul comisiei de concurs, Pánczél Rozália, 
nr.de telefon 0267/317.464.

ÎNCHIRIERI OFERTE
l Victoriei/Iorga, particular, 2 camere decoman-
date, 50mp, parc, liniște, imobil 16 apt, confort 
sporit, reabilitat 2020, 3/4, lift, interfon, logie, 
GFPT, rulouri mozaic,  marmură, internet, AC, 
toate electrocasnicele, complet recent amenajat, 
mobilat,  dotat,  decorat aparte,  ANAF, 
031.108.17.76, i.brandusa@yahoo.com, 400Euro, 
garanție 2 chirii.

CITAŢII
l Se citează fiica Marchiș Bianca, cu domiciliul 
necunoscut, în cauza succesorală Marchiș 
Tanasie, la SPN Fildan, din Municipiul Arad, str. 
Ioan Vidu, nr. 2, ap. 1, pe data de 9.07.2021, ora 
11.

l Se citează fiul Marchiș Antoniu Dănuţ, cu 
domiciliul necunoscut, în cauza succesorală 
Marchiș Tanasie, la SPN Fildan, din Municipiul 
Arad, str. Ioan Vidu, nr. 2. ap. 1, pe data de 
9.07.2021, ora 11.

DIVERSE
l În temeiul art. 145 alin. (1) din Legea 85/2014 
comunicăm deschiderea procedurii de faliment a 
debitorului SC UVA Construct SRL, CIF: 
30784805, J25/425/2012, dosar nr. 298/101 anul 
2021 –Tribunalul Mehedinti. Termen pentru 
depunerea cererilor de creanţă la 04.08.2021; 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului 
suplimentar al creanţelor la 03.09.2021; Termen 
pentru depunerea eventualelor contestații este de 
7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă a tabelului suplimentar și pentru 
afișarea tabelului definitiv consolidat al crean-
ţelor la 01.10.2021. Lichidator judiciar, Consul-
tant Insolvenţă SPRL Filiala Timis.

l Această informare este efectuată de: Stericycle 
Romania SRL, cu sediul social în Jud.Ilfov, Com.
Jilava, Șos.Giurgiului, Nr.5 și punct de lucru în 
Jud. Suceava, Mun.Suceava, Strada Energeticia-
nului, Nr.5, ce intenţionează să solicite de la 

Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava aviz de 
gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor de 
închidere a instalației de incinerare deșeuri pericu-
loase, localizată în Jud.Suceava, Mun.Suceava, 
Strada Energeticianului, Nr.5. Această instalație 
este existentă. Ca rezultat al acestor lucrări vor 
rezulta temporar ape uzate ce se vor colecta în 
totalitate în IBC-uri și transportate la firma autori-
zată pentru eliminare finală. Această solicitare de 
aviz este conformă cu prevederile Legii apelor 
nr.107/1996, cu modificările și completările ulteri-
oare. Persoanele care doresc să obţină informaţii 
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de 
gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de 
aviz la adresa menţionată. Persoanele care doresc 
să transmită observaţii, sugestii și recomandări se 
pot adresa solicitantului, cu persoana de contact 
Marina Vrabie, tel.mobil 0728.176.132 după data 
de 20 iunie 2021.

l În conformitate cu prevederile Legii Apelor 
nr.107/1996, cu modificările și completările ulteri-
oare, titularul S.C.Botanic Living S.R.L. cu sediul 
în Timișoara, Bulevardul Antenei, nr.1/A, SAD 
3/A, cam.2, judeţul Timiș, tel.0742.061.503 intenţi-
onez să solicit de la Administraţia Bazinală de Apă 
Banat, avizul de Gospodărire a Apelor pentru 
proiectul: Extindere reţea apă și reţea de canali-
zare menajeră. Branșament apă și record canal, 
Timișoara, strada Ioan Zaicu, nr.5, C.F. nr.449633, 
nr.446038, nr.446042, nr.446083, judeţul Timiș. 
Această investiţie este nouă, urmând a fi realizată 
din surse proprii de către S.C.Botanic Living 
S.R.L. Persoanele care doresc să obţină informaţii 
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de 
Gospodărire a Apelor, pot contacta solicitantul de 
aviz la adresa menţionată. Persoanele care doresc 
să transmită observaţii, sugestii și recomandări se 
pot adresa solicitantului sau la adresa, B-dul.16 
Decembrie 1989, nr.2, Timișoara, judeţul Timiș, 
telefon 0256/491.848, fax 0256/491.798, e-mail: 
dispecer@dab.rowater.ro, după data de 13.07.2021.

l Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa 
de e-mail ale persoanei de contact: Municipiul 
Bârlad, municipiul Bârlad, Str.1 Decembrie 
nr.21, judeţul Vaslui, telefon 0235/411.760, fax 
0235/416.867, website: www.primariabarlad.ro. 
Invită persoanele fizice și juridice fără scop patri-
monial, respective asociaţiile și fundaţiile consti-
tuite conform legii sau cultele religioase 
recunoscute conform legii, care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute de Legea nr.350/2005, să 
depună propunerile de proiecte în scopul atribu-
irii contractelor de finanţare nerambursabilă, 
pentru domeniile: cultură, tineret, sport, activi-
tăți cu specific social și culte religioase. 1.Proce-
dura aplicată pentru atribuirea contractelor de 
finanţare nerambursabilă a proiectelor din 
domeniile: cultură, tineret, sport, activități cu 

specific social și culte religioase pe anul 2021 este 
prevăzută de Legea nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general și de Regulamentul privind regimul 
finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul 
local pentru activităţi nonprofit de interes local 
aprobat prin H.C.L.M. nr.159/27.05.2021, 
publicat pe site-ul oficial al autorității finanța-
toare. 2.Sursa de finanţare a contractului: 
bugetul local al Municipiului Bârlad. 3.Domeni-
iile pentru care se acordă finanțarea nerambursa-
bilă și suma alocată: -Culte religioase: 
100.000Lei; -Sport: 30.000Lei; -Cultură: 
30.000Lei; -Tineret: 30.000Lei; -Activităti cu 
specific social: 30.000Lei. 4.Durata proiectelor: 
anul 2021. 5.Data limită de depunere a propune-
rilor de proicte 16 iulie 2021, ora 16.00 (cu dimi-
nuarea termenului de depunere a dosarelor la 15 
zile, conform art.20 alin.(2) din Legea 350/2005, 
motivat de faptul că eventualele lucrări de repa-
rații, construcții și modernizări, nu se pot efectua 
în sezonul rece). 6. Proiectele se depun într-un 
exemplar la Registratura Primăriei Municipiului 
Bârlad, str.1 Decembrie nr.21 și vor avea menţi-
unea pe dosar „pentru: Comisia de evaluare 
pentru finanțări nerambursabile acordate de la 
bugetul local pentru activități nonprofit de 
interes local”. 7.Selecţia și evaluarea proiectelor 
în vedrea obţinerii finanţării nerambursabile se 

va face de către Comisia de evaluare pentru 
finanțări nerambursabile acordate de la bugetul 
local pentru activități nonprofit de interes local, 
constituită prin dispoziţia primarului munici-
piului Bârlad, în perioada 19 iulie-26 iulie 2021. 
Finanţările nerambursabile trebuiesc însoţite de 
o contribuţie de minimum 10% din valoarea 
totală a finanțării din partea beneficiarului. 
Documentaţia pentru elaborarea și prezentarea 
propunerii de proiect este în conformitate cu art. 
20 din Regulamentul privind regimul finanaţă-
rilor nerambursabile alocate de la bugetul local 
pentru activităţi nonprofit de interes local exis-
tent pe site-ul Primăriei Municipului Bârlad. 
Informaţii și clarificări cu privire la documente 
se pot obţine de la secretarul comisiei din cadrul 
Primăriei Municipiului Bârlad, Serviciul Conta-
bilitate, etaj 1, camera 17, telefon 0235/411.760 
int. 220. Data transmiterii anunţului de partici-
pare către Monitorul Oficial: 23.06.2021.

l Anunț prealabil privind afișarea publică a 
documentelor tehnice ale cadastrului. OCPI 
Argeș anunță publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.27, 
29, 30, 31, 32, 36, 39, 40, 46, 65, pe o perioadă de 
60 de zile calendaristice, conform art.14 alin. (1) 
și (2) din Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. Data de început a 
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afișării: 30.06.2021. Data de sfârșit a afișării: 
30.08.2021. Adresa locului afișării publice: 
Comuna Leordeni, Județul Argeș. Repere pentru 
identificarea locației: Sediul Primăriei Comunei 
Leordeni. Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la Sediul Primă-
riei Comunei Leordeni. Alte informații pentru cei 
interesați: Program -luni-vineri: 09.00-16.00. 
Informații privind Programul național de 
cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot 
obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.
ancpi.ro/pnccf/.

l Subscrisul Cabinet Individual de Insolventa 
Ciulianu Elena-Cozmina, reprezentata prin 
reprezentată prin  Ciulianu Elena-Cozmina, in 
calitate de administrator judiciar al Next Theatre 
Club SRL desemnat prin sentinta civila nr. 
3501/22.06.2021 pronuntata de Tribunalul Bucu-
resti - Secţia a VII-a Civila in dosar nr. 
2575/3/2021, notificã deschiderea procedurii 
insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014 împo-
triva Next Theatre Club SRL, cu sediul social in 
București, Sectorul 2, Sos. Pantelimon, Nr.227, 
Biroul Nr.2, Bl. 70, Sc.2, Et.4, Ap.82 CUI 
33306651, nr. de ordine in registrul comertului 
J40/7433/2014. Persoanele fizice si juridice care 
inregistreaza un drept de creanta impotriva Next 
Theatre Club SRL, vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la grefa Tribuna-
lului Bucuresti - Secţia a VII-a Civila, cu referire 
la dosarul nr. 2575/3/2021, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru inregistrarea 
cererii de admitere a creantelor asupra averii 
debitorului 06.08.2021; b) termenul de verificare 
a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a 
tabelului preliminar de creante 26.08.2021; c) 
termenul pentru intocmirea  si afisarea tabelului 
definitiv la 20.09.2021; d) data primei sedinte a 
adunarii generale a creditorilor 31.08.2021, ora 
14.00; e) adunarea generala a asociatilor la data 
de 05.07.2021, ora 14.00 la sediul administrato-
rului judiciar.

l Mitu Ioan-Aurel si Mitu Lucretia, având sediul 
în jud. Arad, comuna Vladimirescu, str. Liber-
tatii, nr. 9, titulari ai P.U.Z. si R.L.U. – “ 
ansamblu rezidential – locuinte individuale, 
cuplate si/sau insiruite, cu amenajarile aferente”, 
amplasat in jud. Arad, com. Vladimirescu, str. 
Stefan cel Mare, CF nr. 317562; 316992; 315049 
si 316991 Vladimirescu, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de obţinere a 
avizului de mediu pentru P.U.Z.- ul  menţionat și 
declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune 
a P.U.Z.-ului  poate fi consultată la sediul APM 
Arad, strada Splaiul Muresului, FN, localitatea 
Arad,judeţul Arad, de luni până joi între orele 09 
– 16.00, vineri între orele 09 – 13.00. Observaţii/ 
comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul 
APM Arad, în termen de 15 zile de la data publi-
cării anunţului.

l Prin Sentinţa Civilă Nr. 13589 /2019 în Dosarul 
nr. 7634/193/2017, Judecătoria Iași dispune: 
“Admite acţiunea formulată de reclamanta 
Brahadir Mădălina -Aryfe, domiciliată în mun. 
Botoșani, Sitnei nr. 6, jud. Botoșani, în contradic-
toriu cu pârâtul Brahadir Liviu -Andrei, domiciliat 
în com. Schitu Duca, sat Poieni, jud. Iași, citat prin 
publicitate. Dispune desfacerea căsătoriei înregis-
trate sub nr. 677 din 20.10.20132 în Registrul de 

stare civilă al Municipiului Botoșani, judeţul Boto-
șani, din culpă comună. Dispune ca reclamanta  să 
revină la numele avut anterior căsătoriei de 
“Yozici”. Obligă pârâtul să plătească reclamantei 
cheltuieli de judecată în cuantum de 400 lei repre-
zentând: 100 lei taxă judiciară de timbru și 300 lei 
remuneraţie curator. Cu apel în termen de 30 zile 
de la comunicare. Cererea de apel, însoţită de moti-
vele sale, se va depune la Judecătoria Iași. Pronun-
ţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin 
mijlocirea grefei instanţei azi, data de 29.11.2019”.

l Panduri Business Center SRL titular al activi-
tății 1413, 1414, 1419, la adresa str. Tudor Vladimi-
rescu, nr. 41, sector 5, București, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de obtinere a 
autorizaţiei de mediu pentru activitate. Informa-
ţiile privind potenţialul impact asupra mediului al 
activităţii pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, 
str.Lacul Morii nr.1, sector 6, București, telefon/fax 
021/430.66.77, 021/430.66.75, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 09.00-12.00. Observaţiile publicului 
se primesc zilnic, la sediul APM București.

l SC Glissando SRL cu sediul in Timisoara, str. 
Garii 15, anunta solicitarea emiterii Autorizatiei de 
mediu pentru activitatea COD CAEN 4675-
Comert cu Ridicata al produselor chimice, desfasu-
rata pe amplasamentul din Carei, str. 25 octombrie 
nr. 34, jud. Satu Mare. Consultarea documentatiei, 
sugestii, reclamatii se pot depune la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Satu Mare, str. Mircea 
cel Batran nr. 8/b, luni-joi intre orele 8-16.30, vineri 
intre orele 8-14. Pentru orice informatii referitoare 
la activitate va puteti adresa la Agentia pentru 
Protectia Mediului Satu mare. Tel. 0261.736.003, 
tel. /fax: 0261.733.500, email:office@apmsm.anpm.
ro.

l În temeiul art. 145 alin. (2) din Legea 85/2014 
comunicăm deschiderea procedurii simplificate 
de insolvenţă a debitorului SC Beauregard 
Agency SRL, CIF: 39248479; J2/638/2018, dosar 
nr. 1825/108/2021 -Tribunalul Arad Secţia a II - a 
Civilă. Termen pentru depunerea cererilor de 
creanţă la 30.07.2021; Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 
09.08.2021; Termen pentru depunerea eventua-
lelor contestații este de 7 zile de la publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului 
preliminar și pentru afișarea tabelului definitiv al 
creanţelor la 29.09.2021. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Bucuresti.

l Crestina Medicala Munposan ‘94 SRL, cu 
sediul în str.Witing, nr.12, sector 1, București, 
înregistrata la O.N.R.C.-O.R.C.T.B. cu C.U.I. 
nr.5854268 informează pe cei interesaţi că s-a 
depus solicitarea pentru emiterea autorizaţiei de 
mediu pentru activitatea „Activități de asistență 
spitaliceasă –CAEN 8610, desfășurată în str.
Constantin Bălăcescu, nr.1, sector 1, București. 
Informaţii se pot solicita la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului București din sectorul 
6, Aleea Lacul Morii nr.1 (Barajul Lacul Morii -în 
spatele benzinăriei Lukoil), între orele 09.00-
12.00, de luni până vineri. Propuneri sau contes-
taţii se pot depune la sediul A.P.M. București în 
termen de 10 zile de la data publicării prezen-
tului anunţ.

l Crestina Medicala Munposan ‘94 SRL, cu 
sediul în str.Witing, nr.12, sector 1, București, 
înregistrata la O.N.R.C.-O.R.C.T.B. cu C.U.I. 
nr.5854268 informează pe cei interesaţi că s-a 
depus solicitarea pentru emiterea autorizaţiei de 
mediu pentru activitatea „Activități de asistență 
spitaliceasă –CAEN 8610, desfășurată în str.
Witing, nr.10, sector 1, București. Informaţii se 
pot solicita la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului București din sectorul 6, Aleea Lacul 
Morii nr.1 (Barajul Lacul Morii -în spatele benzi-
năriei Lukoil), între orele 09.00-12.00, de luni 
până vineri. Propuneri sau contestaţii se pot 
depune la sediul A.P.M. București în termen de 
10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

l Crestina Medicala Munposan ‘94 SRL, cu 
sediul în str.Witing, nr.12, sector 1, București, 
înregistrata la O.N.R.C.-O.R.C.T.B. cu C.U.I. 
nr.5854268 informează pe cei interesaţi că s-a 
depus solicitarea pentru emiterea autorizaţiei de 
mediu pentru activitatea „Activități de asistență 
spitaliceasă –CAEN 8610, desfășurată în str.
Witing, nr.12, sector 1, București. Informaţii se 
pot solicita la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului București din sectorul 6, Aleea Lacul 
Morii nr.1 (Barajul Lacul Morii -în spatele benzi-
năriei Lukoil), între orele 09.00-12.00, de luni 
până vineri. Propuneri sau contestaţii se pot 
depune la sediul A.P.M. București în termen de 
10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

l Crestina Medicala Munposan ‘94 SRL, cu 
sediul în str.Witing, nr.12, sector 1, București, 
înregistrata la O.N.R.C.-O.R.C.T.B. cu C.U.I. 
nr.5854268 informează pe cei interesaţi că s-a 
depus solicitarea pentru emiterea autorizaţiei de 
mediu pentru activitatea „Activități de asistență 
spitaliceasă –CAEN 8610, desfășurată în str.
Frăsari, nr.1-3, Voluntari, jud.Ilfov. Informaţii se 
pot solicita la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului București din sectorul 6, Aleea Lacul 
Morii nr.1 (Barajul Lacul Morii -în spatele benzi-
năriei Lukoil), între orele 09.00-12.00, de luni 
până vineri. Propuneri sau contestaţii se pot 
depune la sediul A.P.M. București în termen de 
10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse si Asociatii 
SPRL notifica creditorii cu privire la deschiderea 
procedurii simplificate a insolventei prevazuta de 
Legea nr. 85/2014, impotriva debitoarei S.C. 
Davio Expert Sistems S.R.L. cu sediul in Sat 
Catunu, Com. Berceni nr.31, Str. Democratiei, 
judetul Prahova, J29/875/2012, CUI 30294927, in 
dosarul 2477/105/2021 aflat pe rolul Tribunalului 
Prahova, Sectia a II-a Civila, de Contencios 
Administrativ si Fiscal. Termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a creantelor 
asupra averii debitorului –21.07.2021, termenul 
de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si 
publicarea in BPI a tabelului preliminar de 
creante 31.07.2021, termenul de definitivare a 
tabelului creantelor –27.08.2021. Urmatorul 
termen de judecata a fost fixat pentru data de 
28.09.2021. Pentru relatii: 021.318.74.25.

LICITAŢII
l Amatti Industri S.R.L., societate in faliment, 
prin lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu 
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 

31, Jud. Prahova, scoate la vanzare prin licitatie, 
Skoda Octavia, an fabricatie 2008, nr. km 
375.063, pret 1.652,10 euro, fara TVA. Inscrierea 
la licitatie se poate efectua cu 48 de ore inaintea 
datei tinerii licitatiei, mai multe relatii precum si 
achizitionarea regulamentului de vanzare se pot 
obtine de la sediul lichidatorului judiciar, din 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. 
Prahova,  la  numerele  de  te lefon/fax: 
0723357858/0244597808, email: office@andre-
iioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro. Lici-
tatia se va organiza in data de 02.07.2021, ora 
11:00, iar in cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este reprogramata pentru 
data de 05.07.2021, 07.07.2021, 09.07.2021, 
12.07.2021, 14.07.2021, 16.07.2021, 19.07.2021, 
21.07.2021, 23.07.2021, 26.07.2021, 28.07.2021, 
30.07.2021, 02.08.2021, 04.08.2021, 06.08.2021, 
09.08.2021, 11.08.2021, 13.08.2021, 16.08.2021. 

l M.D.M. Det Euroconsult S.R.L., prin lichi-
dator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul in 
Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
vinde prin licitatie publica, proprietate imobi-
liara situata in Comuna Bănești, Punct Ciuper-
ceasca, tarlaua 51, parcela Pd (Cc) 1357, 1375, 
Judeţul Prahova, compusa din:  teren extravilan, 
cu destinatia curti constructii, în suprafaţă 
măsurată de 7.740 mp; Constructia C1 – 
Pensiune, în suprafaţă construită desfasurata de 
413,45 mp; Constructia C 2 – Terasa cu copertina 
de lemn, în suprafaţă de 122,85 mp; Constructia 
C3 – Terasa din lemn – structura deschisa, în 
suprafaţă de 275 mp; Constructia C4 – Anexa 
grupa sanitar, în suprafaţă construită de 41,79 
mp; Platforma din dale colorata, în suprafaţă de 
148,82 mp. Pretul de pornire al licitatiei, pentru 
proprietatea imobiliara mai ss mentionata este de 
246.722 euro, fara TVA. Licitatia se va tine la 
sediul lichidatorului in data de 02.07.2021, ora 
14.00, iar in cazul in care proprietatea imobiliara 
nu se va vinde, licitatia se va tine in data de 
05.07.2021, 07.07.2021, 09.07.2021, 12.07.2021, 
14.07.2021, 16.07.2021, 19.07.2021, 21.07.2021, 
23.07.2021, 26.07.2021, 28.07.2021, 30.07.2021, 
02.08.2021, 04.08.2021, 06.08.2021, 09.08.2021, 
11.08.2021, 13.08.2021, 16.08.2021, la aceeasi ora 
si aceeasi adresa. Cererile de inscriere la licitatie 
se depun in original la sediul lichidatorului judi-
ciar insotite de toate documentele prevazute in 
regulamentul de vanzare. Inscrierea la licitatie se 
poate efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii 
licitatiei, mai multe relatii precum si achizitio-
narea regulamentului de vanzare se pot obtine de 
la lichidatorulul judiciar, la adresa mai sus 
m e n t i o n a t a ,  l a  n u m e r e l e  d e  t e l e f o n 
0723357858/0244597808, email: office@andre-
iioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

l Turnătoria Centrala Orion S.A., societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, 
et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, scoate la vanzare 
urmatoarele bunuri mobile: demolator Bosch 
GSH27 - nr. inventar 20401, la pretul de 670 lei; 
demolator Milwankee - nr. inventar 20400, la 
pretul de 379 lei; bormasina Makitta, la pretul de 
100,00 lei; feromangan afinare 165 kg, la pretul 
de 536,25 lei; feromangan standard (mangan 
74-75%) 310 kg, la pretul de 542,50 lei; ferosilico-
mangan 45 kg, 247,50 lei; instalatie Curatire 
Primara – nr. inventar 20286, la pretul de 

22.413,95 lei. Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii licita-
tiei, mai multe relatii precum si achizitionarea 
regulamentului de vanzare se pot obtine de la 
sediul lichidatorului judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, la 
n u m e r e l e  d e  t e l e f o n / f a x : 
0723.357.858/0244.597.808, email: office@andre-
iioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro. Licita-
tiile se vor organiza in data de 02.07.2021, ora 
11:30, iar in cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este reprogramata pentru 
data de 05.07.2021, 07.07.2021, 09.07.2021, 
12.07.2021, 14.07.2021, 16.07.2021, 19.07.2021, 
21.07.2021, 23.07.2021, 26.07.2021, 28.07.2021, 
30.07.2021, 02.08.2021, 04.08.2021, 06.08.2021, 
09.08.2021, 11.08.2021, 13.08.2021, 16.08.2021.

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: 
Primăria Comunei Hoghilag, cu sediul în locali-
tatea Hoghilag, strada Principală, nr.305, județul 
Sibiu, cod poștal 557100, telefon 0269/866.801, 
int.200, fax 0269/865.181, e-mail: primariaho-
ghilag@yahoo.com, cod fiscal 4241230. 2.Infor-
mații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie vândut: -teren 
și clădire aferentă (casă, bucătărie, baie, hol, 
cămară): total suprafață 557mp (din care 
construcții de locuințe- 113mp și teren- 444mp), 
înscris în CF nr. 101533, situat în Comuna 
Hoghilag, sat Hoghilag, nr.94, județul Sibiu, 
aflate în domeniul privat al comunei, în baza 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul adminis-
trativ cu modificările și completările ulterioare și 
H.C.L. nr. 46 din data de 15.06.2021. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atri-
buire: la cerere, de la sediul instituției, Comparti-
mentul Registratură sau se poate consulta pe 
site-ul: www.hoghilag.ro. 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 Registratură 
din cadrul Primăriei Comunei Hoghilag, str.
Principală, nr.305, județul Sibiu. 3.3.Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
-dacă se ridică de la sediul instituției: 100 lei; 
-descărcat de pe site-ul instituției (www.hoghilag.
ro): gratuit. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 09/07/2021, ora 10.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 19/07/2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Hoghilag, str.Principală, nr.305, județul Sibiu. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
oferta: se vor depune în doua plicuri, astfel: 
oferta va fi introdusă într-un plic mic, iar acesta 
va fi introdus într-un plic mai mare. 5.Data și 
locul la care se va desfașura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 20/07/2021, ora 12.00, 
Căminul Cultural Hoghilag, Sala mare, locali-
tatea Hoghilag, str. Principală, nr. 47, județul 
Sibiu, cu respectarea măsurilor de protecție 

împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2. 6.
Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Contencios Admi-
nistrativ a Tribunalului Sibiu, Sibiu, Calea 
Dumbrăvii nr.30, județul Sibiu, telefon 
0269/217.104, fax 0269/217.702, e-mail: tribu-
nalul.sibiu@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 25/06/2021.

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: 
Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de 
Agrement al Municipiului Sibiu, cu sediul în 
Sibiu, Piața Mică nr.22, județul Sibiu, telefon 
0269/208.958, fax 0269/208.949, e-mail: bazespor-
tive@sibiu.ro, cod fiscal 42156448. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: spațiu 
amenajat situat în cadrul Complexului de agre-
ment Lacul lui Binder din Sibiu, str.Lacul lui 
Binder, FN, județul Sibiu, compus din bar în 
suprafață de 58,26mp și terasă neacoperită, în 
suprafață de 137mp, pentru desfășurarea de 
activități comerciale, activități de alimentație 
publică, ce aparține domeniului public al Munici-
piului Sibiu, în temeiul legal al O.U.G. 
5 7 / 0 3 . 0 7 . 2 0 1 9 ,  a r t . 3 3 2 - 3 3 3  ș i 
H.C.L.182/27.05.2021. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitațile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: la 
cerere, de la sediul Serviciului Public Adminis-
trare Baze Sportive și de Agrement al Munici-
piului Sibiu. 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 sediul Serviciului Public Administrare Baze 
Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, 
Sibiu, Piata Mică nr.22, camera 11, județul Sibiu. 
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul admi-
nistrativ: 50,00Lei /exemplar, se achită numerar 
la casieria Serviciului Public Administrare Baze 
Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 
09/07/2021, ora 13.00. 4.Informații privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
19/07/2021, ora 13.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Serviciul Public Administrare 
Baze Sportive și de Agrement al Municipiului 
Sibiu, Sibiu, Piața Mică nr.22, camera 11, județul 
Sibiu. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depune într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și 
unul interior. 5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
20/07/2021, ora 09.00, la sediul Primariei Munici-
piului Sibiu, Sibiu, Str.Samuel Brukenthal nr.2, 
Sala 313, județul Sibiu. 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 Tribuna-



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

Luni, 28  iunie 2021

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

de investigație și atitudinede investigație și atitudine

ANUNȚURI www.jurnalul.ro

lului Sibiu, Sibiu, Strada Ocnei nr.33, județul 
Sibiu, telefon 0269/217.104, fax 0269/217.702, 
e-mail: tribunalul.sibiu@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 25/06/2021.

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: 
Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de 
Agrement al Municipiului Sibiu, cu sediul în 
Sibiu, Piața Mică nr.22, județul Sibiu, telefon 
0269/208.958, fax 0269/208.949, e-mail: bazespor-
tive@sibiu.ro, cod fiscal 42156448. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: Magazin 
situat în incinta Pavilionului Multifuncțional din 
cadrul Complexului de agrement Lacul lui 
Binder din Sibiu, str.Lacul lui Binder, FN, județul 
Sibiu, în suprafață de 26,63 mp, pentru desfășu-
rarea de activități comerciale, comerț cu 
amănuntul a articolelor sportive și a altor arti-
cole specifice activităților de agrement, suveni-
ruri,  ce aparține domeniului public al 
Municipiului Sibiu, în temeiul legal al O.U.G. 
57 /03 .07 .2019 ,  ar t .332-333  ș i  H .C.L . 
nr.181/27.05.2021. 3. Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitațile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: la 
cerere, de la sediul Serviciului Public Adminis-
trare Baze Sportive și de Agrement al Munici-
piului Sibiu. 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 sediul Serviciului Public Administrare Baze 
Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, 
Sibiu, Piața Mică nr. 22, Camera 11, județul 
Sibiu. 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: 50,00Lei /exemplar, se 
achită numerar la casieria Serviciului Public 
Administrare Baze Sportive și de Agrement al 
Municipiului Sibiu. 3.4. Data-limită pentru soli-
citarea clarificarilor: 09/07/2021, ora 13.00. 
4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 19/07/2021, ora 13.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Servi-
ciul Public Administrare Baze Sportive și de 
Agrement al Municipiului Sibiu, Sibiu, Piața 
Mică nr. 22, Camera 11, județul Sibiu. 
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: 

20/07/2021, ora 12.00, la sediul Primăriei Munici-
piului Sibiu, Str.Samuel Brukenthal nr.2, Sala 
313, județul Sibiu. 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 Sibiu, 
Sibiu, Strada Ocnei nr.33, județul Sibiu, telefon 
0269/217.104, fax 0269/217.702, e-mail: tribu-
nalul.sibiu@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 25/06/2021.

l Debitorul SC Lory Com SRL - in insolventa, ,,in 
insolvency”, ,,en procedure collective”, cu sediul 
in Dr. Tr. Severin, str. Romană nr. 4A, jud.Mehe-
dinti, J25/481/1991, C.U.I. 1615365 prin adminis-
trator judiciar Consultant Insolvență SPRL Filiala 
Timis reprezentata de Șerban Valeriu, cu sediul 
ales în Dr.Tr.Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud.
Mehedinţi, conform Incheiere de sedinta din data 
de 04.01.2021, pronuntata de Tribunalul Mehe-
dinti Secţia a II - a Civilă de Contencios Adminis-
trativ si Fiscal, în dosarul nr. 2959/101/2020 scoate 
la vânzare la pretul stabilit prin raportul de 
evaluare nr. 97/29.03.2021 si aprobat de adunarea 
creditorilor din data de 07.06.2021 bunul imobil: 
*Proprietate imobiliara nr. CF50029 Simian , nr. 
CF vechi 47, nr. cadastral vechi 4* compusa din: - 
TEREN intravilan, avand S = 1.365 mp si numar 
cadastral 50029 si MOTEL “PERLA” Sp+P+M, 
avand Scd = 981,64 mp si Sc la sol = 662,91 mp, 
format din urmatoarele corpuri de cladire: C1, 
avand regim de inaltime Sp+P+M, cu Scd = 
575,64 mp, Sc = 256,91 mp si nr. cad.50029-C1; 
C2, avand regim de inaltime P, cu Sc = 193 mp si 
numar cadastral 50029-C2; C3, avand regim de 
inaltime P, cu Sc = 213 mp si numar cadastral 
50029-C3; situate in sat Poroina, com. Șimian, 
DE70 (DN6), jud.Mehedinţi. Valoarea totala a 
proprietatii imobiliare este in cuantum total de 
173.655 Euro Exclusiv TVA (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii). Bunul imobil descris 
anterior se afla in garantia creditorului  Daba 
Minodora pentru o creanta in cuantum total de 
269049,45 lei conform tabel prelimiar al creantelor 
si sentinta nr. 57/22.04.2021. De asemenea este 
notat sechestru asigurator asupra terenului si 
bunului imobil C1 (A1 si A1.1 din extrasul de CF 
de catre PArchetul de la langa Judecatoria Baia 
de Arama) conform incheiere nr. 19063/23.07.2020 
emisa in baza actului administrativ nr. 336/P/2018 
din data de 16.07.2020 emis de Ministerul Aface-
rilor Interne Inspectoratul General al Politiei 
Romane Serviciul de Investigare a criminalitatii 
economice. Titlul executoriu în baza căruia admi-
nistratorul judiciar procedează la vânzarea 
bunului imobil descris anterior, o reprezinta 
sentinta nr. 59 din data de 22.04.2021 pronunțată 
de către judecătorul sindic in dosarul nr. 
2959/101/2020 aflat pe rolul Tribunalului Mehe-

dinti. Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului 
judiciar din Dr. Tr. Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, 
jud.Mehedinţi la data de 29.06.2021 orele 14:00. 
Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să 
depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de 
sarcini in cuantum de 1000 lei exclsuiv TVA. 
Contul de insolvență al debitoarei SC Lory Com 
SRL este deschis la Banca Romaneasca Dr. Tr. 
Severin – RO11BRMA 0999100092691741. 
Invităm pe toti cei care vor să participe la ședinţa 
de licitaţie din data de 29.06.2021 să depună 
oferte de cumpărare și documentele în copie xerox 
din care rezultă faptul că a fost achitată garanția 
de licitație și contravaloarea caietului de sarcină in 
suma de 1000 lei exclusiv TVA până la data de 
28.06.2021 orele 16,00 la adresa menționată ante-
rior, respectiv localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi . Avand in 
vedere măsurile de prevenire a răspândirii viru-
sului COVID 19 (CORONAVIRUS), precum si a 
ordonantelor militare emise, administratorul 
judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa 
aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in 
masura in care se doreste participarea fizica se 
impune prezenta unui singur participant care sa 
respecte masurile impune de autoprotectie 
(masca, manusi, halat, etc.). Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra bunului imobil sa 
anunțe administratorul judiciar înainte de data 
stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii la sediul administrato-
rului judiciar, telefon 0756482035, 0742592183, 
tel./fax: 0252354399 sau la adresa de email: 
office@consultant-insolventa.ro. Administrator 
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala 
Timis prin ec. Șerban Valeriu.

l Debitorul SC Repede SRL, cu sediul în Dr.
Tr.Severin, b-dul Carol I, nr.14, jud.Mehedinţi, 
CIF:17052039, J25/625/2004, aflata  în procedură 
de faliment in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 
4822/101/2016 prin lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL reprezentat de Popescu Emil, cu 
sediul în Dr.Tr.Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, jud.
Mehedinţi, scoate la vânzare conform hotararii 
adunarii creditorilor din data de 18.05.2021: 
Proprietate imobiliara formata din: - CLADIRE 
P+1+M cu Sc la sol = 145,46 m, Scd = 436,38 mp 
si Su = 372,73 mp avand nr.cad. 3264-C1 situata 
in Dr.Tr.Severin, str.Dimitrie Bolintineanu nr. 40, 
jud. Mehedinţi; TEREN INTRAVILAN cu S = 
106 mp, avand nr.cad. 3264, situat in Dr.Tr.
Severin, str. Dimitrie Bolintineanu nr.40, jud.
Mehedinţi; Teren intravilan cu S=204 mp., Nr. 
cadastral 53901, situat in Mun. Dr. Tr. Severin, str. 
Brancoveanu nr. 3, jud. Mehedinti, ce apartine 
debitoarei SC Repede SRL; Teren intravilan cu 
S=214 mp, nr.cad. 209, situat in Dr.Tr.Severin, str.
Bolintineanu nr.40, jud.Mehedinti; Teren intra-
vilan cu S= 100 mp – in concesiune pana la data 

de 25.03.2058, ce apartine Primariei Mun. Dr. Tr. 
Severin, situat in Dr. Tr. Severin, str. Bolintineanu 
nr.1, jud.Mehedinti. Valoarea totala a proprietatii 
imobiliare este in cuantum total de 174.080 Euro 
Exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii). Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează la vânzarea 
bunului mobil descris anterior, o reprezinta 
sentinta nr. 12 din data de 25.05.2020 de deschi-
dere a procedurii de faliment pronunțată de către 
judecătorul sindic in dosarul de insolvență 
nr.4822/101/2016. Licitaţia va avea loc la biroul 
lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. 
Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud. Mehedinţi la 
data de 05.07.2021 orele 15:00. Informam toti 
ofertanţii care vor să participe la sedinta de lici-
taţie faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie 
reprezentand 10% din preţul de pornire al licitaţie 
si sa achiziționeze caietul de sarcini in suma de 
1000 lei plus TVA. Cont unic de insolvență: 
RO11BRMA 0999100083702751 deschis la Banca 
Romaneasca. Invităm pe toti cei care vor sa parti-
cipe la ședinţa de licitaţia din data de 05.07.2021 
să depună oferte de cumpărare pana la data de 
02.07.2021 orele 17:00 dovada de consemnare a 
pretului de 10%. Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor imobile descrise 
anterior sa anunte lichidatorul judiciar inainte de 
data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanc-
tiunea prevazută de lege. Avand in vedere măsu-
rile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19 
(CORONAVIRUS), precum si a ordonantelor 
militare emise, administratorul judiciar reco-
manda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin 
sistem de videoconferinta, iar in masura in care se 
doreste participarea fizica se impune prezenta 
unui singur participant care sa respecte masurile 
impune de autoprotectie (masca, manusi, etc.). 
Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi, 
telefoane: 0742592183, tel./fax: 0252354399 sau la 
adresa de email: office@consultant-insolventa.ro. 
Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL 
prin ec. Emil Popescu.

l Debitorul SC D&G Agricolture Enterprise SRL 
- societate în reorganizare judiciara, in judicial 
reorganisation, en redressement, cu sediul în Dr. 
Tr. Severin, str. George Cosbuc nr. 3A,  jud. Mehe-
dinti, J25/272/2006, C.U.I. 18704890, prin admi-
nistrator judiciar, Consultant Insolventa SPRL 
Filiala Timis, cu sediul ales in Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI 
38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin 
reprezentant asociat coordonator Serban Valeriu, 
scoate la vânzare, la preturile stabilite diminuate 
cu 40% fata de preturile stabilite prin Raportul de 
Evaluare nr. 20/24.02.2020 si Raportul de 
Evaluare nr. 21/24.02.2020 conform hotarare 
adunare creditori din data de 25.03.2021, urma-
toarele bunuri imobile: Teren si vita de vie in 

suprafata de 212.500 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50225 si nr 
cadastral 50225 la pretul de pornire a licitatie in 
suma de 390.150,00 Euro, Teren si vita de vie in 
suprafata de 60.938 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50171 si nr 
cadastral 50171 la pretul de pornire a licitatie in 
suma de 111.882,00 Euro, Teren si vita de vie in 
suprafata de 66.000 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50175 si nr 
cadastral 50175 la pretul de pornire a licitatie in 
suma de 121.176,00 Euro, Teren si vita de vie in 
suprafata de 84.000 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50173 si nr 
cadastral 50173 la pretul de pornire a licitatie in 
suma de 154.224,00 Euro, Teren si vita de vie in 
suprafata de 320.546 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50092 si nr 
cadastral 50092 la pretul de pornire a licitatie in 
suma de 588.522,00 Euro; Teren si vita de vie in 
suprafata de 56.600 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50267 si nr 
cadastral 50267 la pretul de pornire a licitatie in 
suma de 103.917,00 Euro, Teren si vita de vie in 
suprafata de 90.834 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50072 si nr 
cadastral 50072 la pretul de pornire a licitatie in 
suma de 166.770,00 Euro. Total suprafata de teren 
si vita de vie valorificata in bloc - 891.418 mp. 
Valoarea totala a bunurilor este de 1.636.641,00 
Euro, pret neafectat de TVA (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii). Licitaţia va avea loc la 
biroul administratorului judiciar din Dr. Tr. 
Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti la 
data de 02.07.2021, orele 14:00. Titlul executoriu 
în baza căruia administratorul judiciar procedează 
la vânzarea bunurilor imobile descrise anterior, il 
reprezinta Incheierea de sedinta din data de 
20.05.2020, de confirmare a planului de reorgani-
zare a debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise 
SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a 
II - a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal 
în dosarul nr. 1726/101/2019. Creditori ipotecari: 
DGRFP Craiova AJFP Mehedinti, U.A.T. Com 
Punghina, M.C. Vivai Italia S.C.A. si Cabinet Av. 
Predescu Daniela. Participarea la licitaţie este 
condiţionată de consemnarea în contul unic de 
insolventa al debitoarei SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL, pana la data de 01.07.2021 orele 
17.00 a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire 
pentru bunul imobil pe care intentioneaza sa-l 
achizitioneze precum și achiziţionarea caietului de 
sarcini in suma de 1.000,00 lei+TVA. Cont deschis 
la Banca Romaneasca S.A, sub nr. RO11BRMA 
0999100087949896. Invităm pe toti cei care vor să 
participe la ședinţa de licitaţie să transmita oferte 
de cumpărare și documentele în copie xerox din 
care rezultă faptul că a fost achitată garanția de 
licitație și contravaloarea caietului de sarcină la 
adresa de email: office@consultant-insolventa.ro. 
Avand in vedere măsurile de prevenire a răspân-

dirii virusului COVID 19 (CORONAVIRUS), 
precum si a ordonantelor militare emise, adminis-
tratorul judiciar recomanda ca participarea la 
licitatie sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, 
iar in masura in care se doreste participarea fizica 
se impune prezenta unui singur participant care 
sa respecte masurile impune de autoprotectie 
(masca, manusi, halat, etc.). Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile 
descrise anterior sa anunte administratorul judi-
ciar inainte de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii 
suplimentare la telefoanele: 0756482035, 
0742592183 0252/354399, email office@consul-
tant-insolventa.ro, sau la sediul profesional al 
administratorului judiciar. Administror judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis, prin 
ec. Serban Valeriu.

l Debitoarea, SC Tecnogreen SRL - societate în 
reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, 
en redressement, cu sediul in Mun. Dr.Tr.Severin, 
str.George Cosbuc nr.3A, Camera 2, Sc.1, Et. 
Subsol, Ap.3, jud. Mehedinti, CIF: 15195512, 
J25/302/2016, prin administrator judiciar, Consul-
tant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul ales 
in Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud.
Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II 
sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coordo-
nator Serban Valeriu si  Debitoarea, SC D&G 
Agricolture Enterprise SRL - societate în reorgani-
zare judiciara, in judicial reorganisation, en 
redressement, cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. 
George Cosbuc nr.3A, Camera 2, Sc.1, Et. Subsol, 
Ap.3, jud. Mehedinti, J25/272/2006, CIF: 
18704890, prin administrator judiciar, Consultant 
Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in 
Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud.Mehe-
dinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub 
nr. 0918, prin reprezentant asociat coordonator 
Serban Valeriu, Vând in bloc, la pretul de 5.000 
Euro exclusiv TVA /hectar (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii), conform hotararii  
adunarii creditorilor din data de 27.04.2021 
respectiv din data de 10.06.2021, urmatoarele 
bunuri imobile: - teren extravilan avand S = 
21.022 mp si plantatie vita de vie (existenta pe 
acest Teren) avand S = 21.022 mp, cu nr.cad. 
50061, inscris in CF nr. 50061, situat in Tarlaua 80 
Parcela 3 – apartinand debitoarei SC Tecnogreen 
SRL; - teren extravilan avand S = 61.377 mp si 
plantatie vita de vie (existenta pe acest Teren) 
avand S = 61.377 mp, cu nr.cad. 50363, inscris in 
CF nr. 50363, situat in Tarlaua 80 Parcela 2 – 
apartinand debitoarei SC Tecnogreen SRL; - teren 
extravilan avand S = 347.640 mp si plantatie vita 
de vie (existenta pe acest Teren) avand S = 347.640 
mp, cu nr.cad. 50364, inscris in CF nr. 50364, 
situat in Tarlaua 80 Parcela 1,2 – apartinand debi-
toarei SC Tecnogreen SRL; - teren extravilan 
avand S = 131.514 mp si plantatie vita de vie 
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(existenta pe acest Teren) avand S = 131.514 mp, 
cu nr.cad. 50365, inscris in CF nr. 50365, situat in 
Tarlaua 80 Parcela 4 – apartinand debitoarei SC 
Tecnogreen SRL; - teren extravilan avand S = 
53.591 mp si plantatie vita de vie (existenta pe 
acest Teren) avand S = 53.591 mp, cu nr.cad. 
50366, inscris in CF nr. 50366, situat in Tarlaua 80 
Parcela 3 – apartinand debitoarei SC Tecnogreen 
SRL; -Teren si vita de vie in suprafata de 36.933 
mp., nr. CF 50046 si nr. cad. 50046 – apartinand 
debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL; 
situate in extravilanul comunei Patulele, Judeţul 
Mehedinţi. Total suprafata de teren valorificata in 
bloc: 652.077 mp. Valoarea totala a bunurilor 
imobile este de 326.038,50 EURO exclusiv TVA 
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii). 
Administratorul judiciar mentioneaza faptul ca, 
asupra bunurilor enumerate mai sus detine un 
drept de ipoteca legala creditorul Mollificio Borto-
lussi SRL si creditorul Cabinet Av. Predescu 
Daniela. Licitaţia va avea loc la biroul administra-
torului judiciar din Dr. Tr. Severin, str.Zabrautului 
nr.7A, jud. Mehedinti la data de 30.06.2021, orele 
14:30. Titlul executoriu în baza căruia administra-
torul judiciar procedează la vânzarea bunurilor 
imobile il reprezinta Sentinta nr. 8 din data de 
11.05.2020, de confirmare a planului de reorgani-
zare a debitoarei SC Tecnogreen SRL, pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de 
Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 
2726/101/2018, respectiv Incheierea de sedinta din 
data de 20.05.2020, de confirmare a planului de 
reorganizare a debitoarei SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL, pronunţată de Tribunalul Mehe-
dinti Secţia a II - a Civilă de Contencios Adminis-
trativ si Fiscal în dosarul nr. 1726/101/2019. 
Participarea la licitaţie este condiţionată de 
consemnarea în contul unic de insolventa al debi-
toarei SC Tecnogreen SRL deschis la Banca 
Romaneasca S.A. Sucursala Drobeta Turnu 
Severin, sub nr. RO11BRMA0999100083622047, 
pana la data de 29.06.2021 orele 17.00 a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitatiei, 
respectiv suma de 30.757,20 EURO exclusiv TVA 
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) 
din totalul de 307.572 EURO exclusiv TVA (echi-
valentul in lei la cursul BNR din ziua platii) 
precum şi achiziţionarea caietului de sarcini in 
suma de 1.000,00 lei+TVA. De asemenea, partici-
parea la licitaţie este condiţionată de consemnarea 
în contul unic de insolventa al debitoarei SC D&G 
Agricolture Enterprise SRL deschis la Banca 
Romaneasca S.A. Sucursala Drobeta Turnu 
Severin, sub nr. RO11BRMA 0999100087949896, 
pana la data de 29.06.2021 orele 17.00 a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitatiei, 
respectiv suma de 1.846,65 EURO exclusiv TVA 
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii) 
din totalul de 18.466,50 EURO exclusiv TVA 
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii). 
Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa 
de licitaţie să transmita oferte de cumpărare şi 
documentele în copie xerox din care rezultă faptul 
că au fost achitate garanțiile de licitație precum şi 
contravaloarea caietului de sarcini la adresa de 
email: office@consultant-insolventa.ro. Avand in 
vedere măsurile de prevenire a răspândirii viru-
sului COVID 19 (CORONAVIRUS), precum si a 
ordonantelor militare emise, administratorul 
judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa 
aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in 

masura in care se doreste participarea fizica se 
impune prezenta unui singur participant care sa 
respecte masurile impune de autoprotectie 
(masca, manusi, etc.). Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra bunurilor imobile 
descrise anterior sa anunte administratorul judi-
ciar inainte de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii 
suplimentare la telefoanele: 0756482035, 
0742592183 0252/354399, email office@consul-
tant-insolventa.ro, sau la sediul profesional al 
administratorului judiciar din Municipiul Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judetul Mehedinti. 
SC Tecnogreen SRL SI SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL prin administror judiciar, Consul-
tant Insolvenţă SPRL Filiala Timis, prin asociat 
coordonator ec. Serban Valeriu.

l Anunț Privind vânzarea prin licitație publică de 
bunuri din domeniul privat al statului sau al 
unităţilor administrativ-teritoriale. 1. Informaţii 
generale privind concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: COMUNA VICTORIA, cod fiscal 
4540305, satul Victoria nr.343, comuna Victoria, 
judeţul Iaşi, cod 707580, telefon 0232-295120, fax 
0232-295120, email primariavictoria@yahoo.com. 
2. Informaţii generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descrierea şi identifi-
carea bunului care urmează să fie vândut: terenuri 
situate în intravilan, aflate în domeniul privat al 
comunei Victoria, județul Iaşi: CF 63966, T 13, P 
13/2/3 – 500 mp, CF 63967, T 13 P 13/2/2 – 138 
mp, CF 63944, T 22 P 12/2/1 – 355 mp, CF 63968, 
T 87 P 1184/1/2, P 1184/1/3 – 1064 mp, CF 63611, 
T 41 P321/10, P 320/10, P 319/10 – 1000 mp, CF 
60944, T66  P 749/121 -1.000 mp, CF 60970, T 66 
P 749/147 – 1100 mp. Vânzarea se face conform 
art. 363 din O.U.G. nr. 57/2019 şi a H.C.L. nr. 
43/10.06.2021,  H.C.L. nr. 118/23.12.2020 şi H.C.L. 
nr. 50/30.04.2020. 3. Informaţii privind documen-
taţia de atribuire: Se găsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentaţiei de atribuire:  se poate obține de 
la sediul Primăriei Victoria, satul Victoria nr.343, 
comuna Victoria, județul Iaşi. 3.2. Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: Comparti-
mentul achiziții publice şi contracte - Primăria 
Victoria, satul Victoria nr.343, comuna Victoria, 
județul Iaşi, cod 707580. 3.3. Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea documentației de atribuire: 
nu se percepe taxă pentru obținerea  documenta-
ției de atribuire. 3.4. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 13/07/2021, ora 12:00. 4. Informaţii 
privind ofertele: se găsesc în caietul de sarcini. 4.1. 
Data limită de depunere a ofertelor: 19/07/2021, 
ora 14,00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Primăria comunei Victoria, satul Victoria 
nr.343, comuna Victoria, județul Iaşi, cod 707580, 
registratură. 4.3 Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: un singur exemplar. 5. Data 
şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 20/07/2021, ora 9:00, 
Primăria comunei Victoria, satul Victoria nr.343, 
comuna Victoria, județul Iaşi. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea 

litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Secția de Contencios Administrativ, 
Tribunalul Județean Iaşi, strada Elena Doamna, 
nr. 1A, mun. Iaşi, judeţul Iaşi, Cod poştal 700398, 
Telefon: 0332.403.647, Fax: 0332.435.700, email 
tr-iasi-civ2@just.ro.

l Anunţ de participare. 1. Informaţii generale 
privind autoritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, 
telefax şi/ sau adresa de e-mail ale persoanei  de 
contact: Comuna  Şimand, Cod fiscal 3519356, 
strada Principală, nr. 1119, judeţul Arad, telefon 
0257/373700, fax  0257/373311, e-mail lavinia.
untaru@yahoo.com. 2. Reglementări  legale 
privind acordarea de finanţare  nerambursabilă 
Legea nr. 350/2005 privind regimul  finanţărilor 
nerambursabile din fondurile publice alocate  
pentru activităţi nonprofit de interes  general , 
H.C.L. nr.  55/22. 04. 2021 privind aprobarea buge-
tului  de venituri  şi cheltuieli  pentru anul 2021 
precum şi H.C.L. nr. 42/ 18. 04. 2017 privind 
aprobarea Ghidului de finanţare. 3. Programul 
pentru care se acordă finanţări nerambursabile de 
la bugetul local al Comunei Şimand în anul 2021 
este: program  cultural „Creşterea  nivelului de 
informare a tinerilor cu privire la valorile tradiţiei, 
promovarea folclorului local şi achiziţie echipa-
ment pentru realizarea activităţii  culturale 
privind promovarea folclorului local” . 4. Obiec-
tivul general al programului: acordarea unor 
contribuţii financiare din bugetul local al Comunei 
Şimand pentru proiectele de activitate culturală  
din comuna Şimand. 5. Suma totală alocată de la 
bugetul local al Comunei Şimand şi aprobată 
pentru anul 2021 este de 20.000,00 lei : Program 
activitate culturală – fond de finanţare – 20.000,00 
lei. 6. Solicitanţii: persoane juridice fara scop 
patrimonial ( denumite generic organizaţii) , 
constituite conform legii. 7. Documentaţiile de 
solicitare a finanţărilor nerambursabile se pot 
obţine de pe site-ul instituţiei: www.simand.org . 8. 
Informaţii suplimentare pot fi solicitate la telefon 
0257/ 373118 – Compartiment  Achiziţii Publice, 
cu cel puţin 6 zile înainte de data limită pentru  
pentru depunerea propunerilor de proiect. 9. Data 
limită de depunere a proiectelor: 29.07.2021, ora 
15.00, la Registratura Comunei Şimand, strada 
Principală, nr. 1119, judeţul Arad. 10. Solicitanţii 
de finanţare nerambursabilă  trebuie să faca 
dovada capacităţii de cofinanţare, în procent de 
minimum 10% din valoarea totală a finanţării.  11. 
Evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea obţi-
nerii finanţării nerambursabile se vor face de către 
Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor  
ce vor beneficia de finanţare nerambursabilă de la 
bugetul local, numită prin dispoziţie. 12. Criteriile 
pe baza  cărora se atribuie contractele  de finan-
ţare nerambursabilă şi care, odată stabilite, nu pot 
fi schimbate pe toată durata de aplicare a proce-
durii de atribuire a contractelor de finanţare 
nerambursabilă, sunt următoarele: cât de rele-
vante sunt obiectivele proiectului- maximum 10 
puncte; căt de coerent este proiectul – maximum 
10 puncte; experienţa anterioară-  maximum 10 
puncte; importanţa şi valoarea –  maximum 10 
puncte; existenţa cadrelor tehnice specializate în 
cadrul  structurii-  maximum 10 puncte; creşterea 
implicării tinerilor în organizarea de proiecte- 
maximum 10 puncte; măsura în care proiectul 
vizează rezultate de impact remarcabil- maximum 

10 puncte;  vizibilitatea proiectulului – maximum  
10 puncte ; în ce măsură  rezultatele proiectelor  
propuse spre finanţare sunt perspectivă pe termen 
mediu, lung – maximum 10 puncte; în ce măsură 
bugetul este clar, realist  şi detaliat pe capitole de 
cheltuieli în raport cu activităţile propuse, corelate 
cu obiectivele stabilite – maximum 10 puncte. 
Pentru a fi selectată în vederea finanţării, o propu-
nere trebuie să întrunească un procentaj total 
minim de 65 % din punctajul maxim . În cazul în 
care procentajul  total obţinut  de o propunere de 
proiect este mai mic de 65 %, proiectul nu este 
eligibil de a primi finanţare. 13. Selecţia şi evalu-
area proiectelor  se vor face  în perioada : 30. 07. 
2021 – 03. 08. 2021. Anunţul de participare a fost 
publicat  în Monitorul Oficial al României, partea 
a VI a , nr. 118din data de 23.06.2021.

l 1. Informații generale privind autoritatea 
contractanta, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa 
de e-mail ale persoanei de contact: Oraş 
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 şi identificarea 
bunului care urmează să fie vandut: imobilul 
din Sântana, str. N. Bălcescu, nr. 13, evidențiat  
în CF 312280 Sântana, nr. Top 312280 având 
suprafața de 1440 mp, aparținând domeniului 
privat al oraşului Sântana, aprobată prin HCL 
nr. 75/27.05.2021 a Oraşului 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 documen-
tației de atribuire: documentația de atribuire 
poate fi obținută, de la sediul Primăriei Oraşului 
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 şi 
adresa serviciului/compartimentului din cadrul 
vanzatorului, de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: 
compartiment Fond locativ din cadrul Primăriei 
Oraşului Sântana, str. Muncii, nr. 120 A, jud. 
Arad. 3.3 Costul şi condițiile de plată pentru 
obținerea documentatiei de atribuire, unde este 
cazul: documentaţia de atribuire poate fi obţi-
nută, 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 Oraşului 
S â n t a n a  s a u  î n  c o n t u l  R O 5 3 T R E Z 
0215006XXX016717, deschis la Trezoreria 
Arad. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 05.07.2021, ora 12:00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a 
ofertelor: 19.07.2021, ora 12:00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Oraşul Sântana, 
str. Muncii, nr. 120 A, jud. Arad, registratură. 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data şi 
locul la care se va desfăşura şedința publică de 
deschidere a ofertelor: 20.07.2021, ora 12:00, 

sala de şedințe a Primăriei Oraşului Sântana. 6. 
Instanța competenta în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Arad, Bd. Vasile Milea, nr. 2-4, oraş 
Arad, județul Arad, telefon 0257/250114, fax: 
0257/251700, e-mail: tr-arad@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunțului de licitație către institu-
țiile abilitate, în vederea publicării: 25.06.2021.

l Debitorul SC Recisev Plast SRL cu sediul în 
Dr. Tr. Severin, str. Padeş, nr. 6, jud. Mehedinţi, 
J25/169/2011, CIF: 28399034, aflata  în proce-
dură de faliment in bankruptcy, en faillite în 
dosar nr. 3395/101/2014 prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL reprezentata de 
ec Popescu Emil, cu sediul ales în Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi, scoate la vânzare: - Proprietate imobi-
liara spatiu comercial demisol, cu suprafata de 
130,52 mp, situat în localitatea Constanta, str. 
B –dul Mamaia, nr. 190, judeţul Constanta, 
avand numar cadastral 200125-C1-U1. Preţul 
de pornire a licitaţiei este 108700 Euro (echiva-
lentul in lei la cursul BNR din ziua platii, preț 
neafectat de T.V.A). Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile * proprietati imobi-
liare * descris anterior, o reprezinta sentinta 
din data de 16.09.2015 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de către judecă-
torul sindic in dosarul de insolvență nr. 
3395/101/2014 af lat pe rolul Tribunalului 
Mehedinti. Licitaţia va avea loc la biroul lichi-
datorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str. Zăbră-
uțului nr. 7A, jud.Mehedinţi la data de 
05.07.2021 rele 12:00. Informăm toți ofertanţii 
faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie 
reprezentând 10% din preţul de pornire al 
licitaţiei şi să achiziționeze caietul de sarcină în 
suma de 1000,00 lei. Contul unic de insolvență 
al debitoarei SC Recisev Plast SRL este: 
RO11BRMA 0999100083881619 deschis la 
Banca Romaneasca SA. Invităm pe toti cei 
care vor să participe la şedinţa de licitaţie din 
data de 05.07.2021 să depună oferte de cumpă-
rare şi documentele în copie xerox din care 
rezultă faptul că a fost achitată garanția de 
licitație şi contravaloarea caietului de sarcină 
până la data de 02.07.2021 orele 17,00 la 
adresa menționată anterior. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra imobilului sa 
anunte lichidatorul judiciar inainte de data 
stabilita pentru vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii la sediul lichi-
datorului judiciar, telefon 0742592183, tel./fax: 
0252354399 sau la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL.

PIERDERI
l S-a pierdut Certificat de Înregistrare 
B3197672 emis de Oficiul Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Bucureşti al societății SC 
Draiman Finisaje SRL, cu sediul social în Bucu-
reşti, Sectorul 1, Strada Maior Gheorghe Sontu, 
Nr.6, Parter, Camera 1, Număr de ordine în 
Registrul Comerțului J40/18415/2008, Cod unic 
de înregistrare 24672483 din data de 08.04.2016. 
Îl declarăm nul.


