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OFERTE SERVICIU
l Liceul Teoretic Jean Monnet, cu sediul Bucuresti,
Sect.1, str.Jean Monnet Nr.2, organizeaza concurs
pentru ocuparea functiei contractuale vacante de
Paznic conform H.G. nr.286/23.03.2011. Concursul se
desfasoara astfel: Proba practica:15.02.2021, 10:00,
Proba interviu:17.02.2021, 10:00. Conditii specifice:studii generale/ medii si atestat in domeniu. vechime:nu este necesara. Dosarele de participare se depun
in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea
anuntului. Relatii suplimentare la sediul Liceului
Teoretic Jean Monnet, tel: 021.230.50.78
l Liceul Teoretic Jean Monnet, cu sediul in Bucuresti, Sect.1, str.Jean Monnet Nr.2, organizeaza
concurs pentru ocuparea functiei contractuale
vacante de Muncitor Calificat conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se desfasoara astfel:
Proba practica:15.02.2021, 10:00 Proba interviu:
17.02.2021, 10:00. Conditii specifice: studii liceale cu
diploma de bacalaureat/scoala profesionala/studii
generale si absolvirea unor forme de pregatire acreditate in specialitatea postului: electrician/ tamplar/
zugrav; vechime:nu este necesara Dosarele de participare se depun in termen de 10 zile lucratoare de la
publicarea anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-III-a la sediul Liceului Teoretic Jean
Monnet. Relatii suplimentare la sediul Liceului
Teoretic Jean Monnet, tel. 021.230.50.78.
l Liceul Teoretic Jean Monnet, Bucuresti, Sect.1,
Str.J.Monnet nr.2, organizeaza concurs pentru
ocuparea functiei contractuale vacante de Secretar
conform H.G. nr.286/23.03.2011. Concursul se
desfasoara astfel: Proba scrisa:15.02.2021, 10:00
Proba interviu:17.02.2021, 10:00. Conditii specifice:
Absolvirea, cu examen de diploma, a unei institutii de
invatamant superior, respectiv a unui liceu, cu
diploma de bacalaureat sau absolvirea invatamantului postliceal cu specialitatea technician in activitati
de secretariat (art.250/LEN 1/2011); Vechime:nu este
necesara Dosarele de participare se depun in termen
de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-III-a la sediul
Liceului Teoretic Jean Monnet. Relatii suplimentare
la sediul Liceului Teoretic Jean Monnet, tel.
021.230.50.78.
l În conformitate cu prevederile Legii-Cadru nr.153
din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice şi a H.G.nr.286 din 23
martie 2011 cu modificările şi completările ulterioare
Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr.Gheorghe Preda”
Sibiu, cu sediul în Sibiu, Strada Dr.D Bagdasar, nr.12,
județul Sibiu, organizează concurs/examen pentru
ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:
-Registrator medical -2 posturi cu normă întreagă.
Condiţiile specifice de participare la concurs: -studii
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime
în muncă, minim 6 luni; -absolvent al unui curs autorizat de operator introducere, validare și prelucrare
date -Cod COR 413201. Concursul/examenul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 26.02.2021,
ora 11:00; -Proba practică -de verificare a abilitățiilor
privind introducerea, validarea și prelucrarea datelor
-în data de 03.03.2021, ora 11:00; -Proba interviu în
data de 08.03.2021, ora 11:00. 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 Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr.Gheorghe Preda” Sibiu,
situat în Sibiu, Strada Dr.D Bagdasar, numărul 12,
județul Sibiu. Anunţul, bibliografiile şi calendarele de
concurs/examen se afişează la sediul Spitalului Clinic
de Psihiatrie „Dr.Gheorghe Preda” Sibiu şi se publică
pe site-ul spitalului www.medicina-psihiatrie.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de
telefon 0269/214.335 interior 164, Biroul Resurse
Umane, persoană de contact ec.Maria Oancea.
l În conformitate cu prevederile Legii-Cadru nr.153
din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice şi a H.G.nr.286 din 23
martie 2011 cu modificările şi completările ulterioare
Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr.Gheorghe Preda”
Sibiu, cu sediul în Sibiu, Strada Dr.D Bagdasar, nr.12,
județul Sibiu, organizează concurs/examen pentru
ocuparea următoarei funcţii contractuale de conducere vacante: -Șef Birou Contencios, Arhivă, SIPP
(serviciu intern de prevenire și protecție). Condiţiile
specifice de participare la concurs: -absolvent ai unei
instituţii de învăţământ superior de lungă durată,
acreditate potrivit legii, cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în profil juridic; -vechime de cel puţin 2
ani în specialitatea studiilor superioare juridice absolvite; -absolvent al unui curs de etică, integritate și
prevenirea corupției în instituțiile publice. Concursul/
examenul se va desfășura astfel: -proba scrisă în data
de 22.02.2021, ora 11:00; -proba interviu în data de
25.02.2021, ora 11:00. 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 Spitalului Clinic
de Psihiatrie „Dr.Gheorghe Preda” Sibiu, situat în
Sibiu, Strada Dr.D Bagdasar, numărul 12, județul
Sibiu. Anunţul, bibliografia şi calendarul de concurs/
examen se afişează la sediul Spitalului Clinic de
Psihiatrie „Dr.Gheorghe Preda” Sibiu şi se publică pe
site-ul spitalului www.medicina-psihiatrie.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la numărul de telefon
0269/214.335 interior 164 -Biroul Resurse Umane
-persoană de contact ec.Maria Oancea.
l Spitalul Orășenesc Hațeg, cu sediul în localitatea
Hațeg, Str.T.Vladimirescu, nr.7, județul Hunedoara,
organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată, conform H.G.nr.286/23.03.2011, cu modificările ulterioare, a 2 posturi vacante -funcții
contractuale de execuție: 1.Denumirea posturilor
vacante și a locului de muncă: -2 posturi îngrijitoare,
în cadrul Ambulatorului Integrat de Specialitate. 2.
Condiții generale și specifice pentru ocuparea
postului: Pot participa la concurs persoanele care
îndeplinesc condițiile generale prevăzute de art.3 din
anexa la H.G.286/2011 cu modificările ulterioare.
Condiții specifice prevăzute în fișa postului: -nivel
studii: şcoală generală; -vechime minimă: nesolicitată.
3.Condițiile de desfășurare a concursului: Pentru
înscrierea la concurs, candidații vor depune dosarul
de concurs la secretarul comisiei de concurs la biroul
RUNOS din cadrul Spitalului Orășenesc Hațeg, până
în data de 12.02.2021, ora 16:00. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 22.02.2021,
ora 10:00, sala de ședințe a Primăriei Orașului Hațeg;
-Proba practică în data de 24.02.2021, ora 10:00, sala

de ședințe a Primăriei Orașului Hațeg; -Proba
interviu în data de 26.02.2021, ora 10.00, sala de
ședințe a Primăriei Orașului Hațeg. Persoana contact:
Puscas Amalia Cristina, tel.: 0354/408.894;
0354/408.895.
l Spitalul Orășenesc Hațeg, cu sediul în localitatea
Hațeg, Str.T.Vladimirescu, nr.7, județul Hunedoara,
organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată, conform H.G.nr.286/23.03.2011, cu modificările ulterioare, a 2 posturi vacante -funcții
contractuale de execuție: 1.Denumirea posturilor
vacante și a locului de muncă: -2 posturi îngrijitoare,
în cadrul Secției Chirurgie generală. 2.Condiții generale și specifice pentru ocuparea postului: Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condițiile
generale prevăzute de art.3 din anexa la
H.G.286/2011 cu modificările ulterioare. Condiții
specifice prevăzute în fișa postului: -nivel studii:
şcoală generală; -vechime minimă: nesolicitată. 3.
Condițiile de desfășurare a concursului: Pentru
înscrierea la concurs, candidații vor depune dosarul
de concurs la secretarul comisiei de concurs la biroul
RUNOS din cadrul Spitalului Orășenesc Hațeg, până
în data de 12.02.2021, ora 16:00. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 22.02.2021,
ora 10:00, sala de ședințe a Primăriei Orașului Hațeg;
-Proba practică în data de 24.02.2021, ora 10:00, sala
de ședințe a Primăriei Orașului Hațeg; -Proba
interviu în data de 26.02.2021, ora 10:00, sala de
ședințe a Primăriei Orașului Hațeg. Persoana contact:
Puscas Amalia Cristina, tel.: 0354/408.894;
0354/408.895.
l Spitalul Orășenesc Hațeg, cu sediul în localitatea
Hațeg, Str.T.Vladimirescu, nr.7, județul Hunedoara,
organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată, conform H.G.nr.286/23.03.2011, cu modificările ulterioare, a 1 post vacant -funcție
contractuală de execuție: 1.Denumirea postului
vacant și a locului de muncă: -1 post îngrijitoare, în
cadrul Secției Medicină internă. 2.Condiții generale și
specifice pentru ocuparea postului: Pot participa la
concurs persoanele care îndeplinesc condițiile generale prevăzute de art.3 din anexa la H.G.286/2011 cu
modificările ulterioare. Condiții specifice prevăzute în
fișa postului: -nivel studii: şcoală generală; -vechime
minimă: nesolicitată. 3.Condițiile de desfășurare a
concursului: Pentru înscrierea la concurs, candidații
vor depune dosarul de concurs la secretarul comisiei
de concurs la biroul RUNOS din cadrul Spitalului
Orășenesc Hațeg, până în data de 12.02.2021, ora
16:00. Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă
în data de 22.02.2021, ora 10:00, sala de ședințe a
Primăriei Orașului Hațeg; -Proba practică în data de
24.02.2021, ora 10:00, sala de ședințe a Primăriei
Orașului Hațeg; -Proba interviu în data de 26.02.2021,
ora 10:00, sala de ședințe a Primăriei Orașului Hațeg.
Persoana contact: Puscas Amalia Cristina, tel.:
0354/408.894; 0354/408.895.
l Spitalul Orășenesc Hațeg, cu sediul în localitatea
Hațeg, Str.T.Vladimirescu, nr.7, județul Hunedoara,
organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată, conform H.G.nr.286/23.03.2011, cu modificările ulterioare, a 4 posturi vacante -funcții
contractuale de execuție: 1.Denumirea posturilor
vacante și a locului de muncă: -4 posturi spălătorese,

@Oferte serviciu
@Vânzări
Tel. 021/208.75.01
@Pierderi
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro @Licitații
@Diverse
Debitorul MERCATORUM FINANACE SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar DINU, URSE SI
ASOCIATII S.P.R.L., scoate la vanzare urmatoarele terenuri situate in com. Moroeni, jud. Dambovita
aflate in proprietatea debitoare, respectiv:

Teren
Teren 1
Teren 2
Teren 3
Teren 4
Teren 5
Teren 6
Teren 7
Teren 8
Teren 9
Teren 10

Suprafata
1000
1000
1000
1000
1000
1000
899
899
899
303

Valoare(Euro)
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
10.500
9.439,5
9.439,5
9.439,5
3.181,5

Participantii la licitatie vor trebui sa achizitioneze cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora
stabilita pentru licitatie Caietul de Sarcini.
Pretul caietului de sarcini este de 5.000 lei, exclusiv TVA, pentru terenurile aflate in proprietatea
debitoarei. Contravaloarea caietului de sarcini se va achita 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 lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr.
71, et. 5, sector 1.
Participarea la licitatie este conditionata de consemnarea in contul nr. RO40 BREL 0002 0011 2087
0100, deschis la Libra Internet Bank SA, cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru
licitatie, a garantiei de 10% din pretul de pornire al licitatiei pentru fiecare bun pentru care se liciteaza.
Pretul de pornire este de 70% din pretul stabilit prin Raportul de Evaluare.
Prima sedinta de licitatie a fost fixata in data de ora 19.02.2021 de la ora 14.00 iar daca bunurile imobile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarea licitatie va avea loc in data de 26.02.2021,
05.03.2021, 12.03.2021, 19.03.2021, 26.03.2021, 02.04.2021, 09.04.2021, 16.04.2021, 23.04.2021
ora 14:30.
Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.
Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la 021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com.

în cadrul Serviciului Administrativ-Spălătorie. 2.
Condiții generale și specifice pentru ocuparea
postului: Pot participa la concurs persoanele care
îndeplinesc condițiile generale prevăzute de art.3 din
anexa la H.G.286/2011 cu modificările ulterioare.
Condiții specifice prevăzute în fișa postului: -nivel
studii: şcoală generală; -vechime minimă: nesolicitată.
3.Condițiile de desfășurare a concursului: Pentru
înscrierea la concurs, candidații vor depune dosarul
de concurs la secretarul comisiei de concurs la biroul
RUNOS din cadrul Spitalului Orășenesc Hațeg, până
în data de 12.02.2021, ora 16:00. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 22.02.2021,
ora 10:00, sala de ședințe a Primăriei Orașului Hațeg;
-Proba practică în data de 24.02.2021, ora 10:00, sala
de ședințe a Primăriei Orașului Hațeg; -Proba
interviu în data de 26.02.2021, ora 10:00, sala de
ședințe a Primăriei Orașului Hațeg. Persoana contact:
Puscas Amalia Cristina, tel.: 0354/408.894;
0354/408.895.
l Centrul de Pedagogie Curativă Simeria, cu sediul
în sat Simeria Veche, strada Principală, numărul 33A,
judeţul Hunedoara, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de: -Șofer; -1
post, conform H.G.286/23.03.2011. Concursul se va

desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 22.02.2021,
ora 09:00; -Proba practică în data de 23.02.2021, ora
10:00; -Proba interviu în data de 24.02.2021, ora
09:00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii minime:
-nivelul studiilor: absolvent şcoală profesională/liceu
(cu diplomă de absolvire); -permis de conducere categoria B, C, D; -vechime în muncă şi de conducător
auto cu permis B, C, D de minim 5 ani. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, respectiv
11.02.2021, la sediul Centrului de Pedagogie Curativă
Simeria, Simeria Veche, Nr.33A. Relaţii suplimentare
la sediul: Centrului de Pedagogie Curativă Simeria,
Simeria Veche, Nr.33A persoană de contact: Mic
Lorena, telefon 0254.261.053, 0723.240.869.
l Complexul Muzeal Arad, cu sediul în municipiul
Arad, P-ţa G.Enescu, nr.1, judeţul Arad, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante,
de: -Contabil șef II: 1 post, S, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 22.02.2021, ora 10:00; -Interviu
în data de 25.02.2021, ora 10:00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-

rele condiţii: -studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe sociale, ramura de ştiinţe-ştiinţe economice, specializarea contabilitate și informatică de
gestiune; -vechime în specialitatea studiilor: minim 8
ani; -cunoştințe de operare PC: pachetul Microsoft
Office -nivel mediu; -cunoașterea unei limbi străine de
circulație internațională: -nivel mediu; -abilități, calități și aptitudini necesare: relaționare și cooperare în
echipă, capacitate de analiză și sinteză, spirit de inițiativă. Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul
Complexului Muzeal Arad, P-ţa G.Enescu, nr.1. Relaţii
suplimentare la sediul Complexului Muzeal Arad, P-ţa
G.Enescu, nr.1, persoană de contact: Simona-Diana
Sbârcea, telefon 0257/281.847, luni-vineri, între orele
09:00-15:00.
l Primăria Orașului Băile Herculane, cu sediul în
Băile Herculane, Str.M.Eminescu, nr.10, județul Caraș
Severin, organizează în baza H.G. nr.286/2011 concurs
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două
funcții contractuale de execuție vacante din cadrul
Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență: 2
posturi -servant pompier. Condiții de participare:
-Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-certificat/atestat de calificare în meseria de servant
pompier; -Vechime în muncă -1 an. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 22.02.2021,
ora 10:00; -Proba interviu în data de 25.02.2021, ora
10:00. Data limită pentru depunerea dosarelor este:
11.02.2021, ora 16:00, la sediul Primăriei Orașului
Băile Herculane. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Orașului Băile Herculane, Comp.Resurse Umane,
Salarizare și arhivarea documentelor -persoană de
contact: Basu Felicia Petronela -telefon 0255/560.439.
l Liceul „Matei Basarab” cu sediul în municipiul
Craiova, str.Vasile Alecsandri, nr.113, judeţul Dolj
organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante, de: -muncitor calificat nivel III
(fochist): 1 post, conform H.G.286/23.03.2011;
-paznic nivel I M: 1 post, conform
H.G.286/23.03.2011; -secretar nivel IIIS: 1/2 post,
conform H.G.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel:-Proba scrisă în data de 22.02.2021, ora
10:00 (toate posturile); -Proba interviu în data de
24.02.2021, ora 10:00 (toate posturile). Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii medii de specialitate
-atestat profesional pentru postul de muncitor fochist
-nu se solicită vechime; -studii generale/medii pentru
postul paznic -atestat pt exercitarea profesiei de agent
pază -vechime -nu se solicită vechime; -studii superioare pentru postul de secretar -nu se solicită vechime.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la
sediul Liceului „Matei Basarab” Craiova, până la
data de 11.02.2021, ora 12:00. Relaţii suplimentare la
sediul: Liceului „Matei Basarab” Craiova, persoană
de contact: Ana Urziceanu, telefon 0351/428.020, fax
0351/428.020.
l Primăria Comunei Mihăești, cu sediul în comună
Mihăești, str.Principală, nr.26 A, judeţul Arges organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: Muncitor, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 22.02.2021, ora 10:00; -Proba
interviu în data de 25.02.2021, ora 10:00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: gimnaziale /
medii cu diplomă de absolvire; -vechime: minim 5
ani. Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a la sediul Primăriei Comunei Mihăești.
Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Comunei
Mihăești, persoană de contact: Baroana Zefina,
telefon 0756.030.050.

l Școala Gimnazială „Prof.Gheorghe Dumitreasa”,
cu sediul în Girov, strada Calea Romanului, Nr.335,
judeţul Neamț, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiilor contractuale vacante, de îngrijitor școală,
conform H.G. nr.286/23.03.2011, astfel: 1 post Școala
Gimnazială ,,Prof.Gheorghe Dumitreasa” Girov; 1
post Școala Gimnazială Nr.1 Căciulești; 0,5 post
Grădinița Girov. Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 22.02.2021, ora 09:00, la
sediul instituției; -Proba practică în data de
22.02.2021, ora 11:00, la sediul instituției; -Proba
interviu în data de 22.02.2021, ora 13:00, la sediul
instituției. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii:
-generale/10 clase; -vechime: minim 1 an în domeniul
postului; -cursul de igienă constituie avantaj. 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 Școlii Gimnaziale „Prof.Gheorghe Dumitreasa” Girov, strada Calea Romanului, Nr.335,
Județul Neamț. Relaţii suplimentare la sediul: Școlii
Gimnaziale „Prof.Gheorghe Dumitreasa” persoană
de contact: Pavel Marcela, telefon 0233/291.042.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie
temporar vacante din subunităţile de mai jos: a)
Centrul rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi
Baraolt: -1 asistent medical, nivel studii medii/postliceale, fără condiţii de vechime în specialitatea studiilor; b)Casa familială Întorsura Buzăului: -1 educator,
nivel studii superioare, fără condiţii de vechime în
specialitatea studiilor. Concursul va avea loc în data
de 15.02.2021, ora 09:00 -proba scrisă şi în data de
18.02.2021, ora 09:00 -interviul, la sediul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Covasna. Dosarul de înscriere la concurs se poate
depune la Secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, în perioada 01.02.2021-05.02.2021, de luni până joi, între
orele 08:00-15:00, iar vinerea, între orele 08:00-13:00.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Covasna www.protectiasocialacv.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs,
Pánczél Rozália, nr.de telefon 0267/317.464.
l Anunț: Consiliul Local al Municipiului Buzău, cu
sediul în municipiul Buzău, Piața Daciei nr. 1, în calitate de autoritate publică tutelară (acționar unic),
anunță organizarea selecției candidaților pentru 5
posturi vacante de membri cu statut de administratori
neexecutivi neasociați ai Consiliului de Administrație
al S.C. Urbis Serv S.R.L. Buzău, pentru un mandat de
4 (patru) ani. Procesul de recrutare și selecție constă în
două etape succesive: Etapa I - selecția dosarelor de
înscriere. Candidații declarați admiși la etapa I de
selecție a dosarelor, vor alcătui lista scurtă și sunt
trebuie să depună în termen de 15 zile, scrisoarea/
declarația de intenție, întocmită pe baza scrisorii de
așteptări publicată pe site-ul autorității tutelare.
Etapa a II-a - Interviul candidaților susținut pe baza
următoarei bibliografii: O.U.G. nr. 109/2011 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 31/1990
privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilități publice, republicată,
cu modificările și completările ulterioare; O.G. nr.
71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public și privat,
actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată,
cu modificările și completările ulterioare; O.U.G. nr.
155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare; O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Data, ora și locul desfășurării interviului vor fi
anunțate atât telefonic, cât și pe e-mailul comunicat

de către candidat. Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii neexecutivi ai
consiliului de administrație sunt următoarele: a) studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licență; constituie un avantaj diploma b) de studii
master/postuniversitare; c) cunoașterea limbii române
(scris și vorbit); d) capacitate deplină de exercițiu; e)
să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal; f) să nu aibă
înscrieri în cazierul judiciar; g) minimum 5 ani experiență profesională; h)experiența anterioară în domeniul de activitate al societății, sau societăți publice,
constituie un avantaj;i) să nu fi fost destituit dintr-o
funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului
în ultimii 5ani; nu a fost condamnat/ă pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanitătii, contra
statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică infăptuirea justiţiei,
de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârsite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă
cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitatrea; j)să nu fi desfăşurat activităţi
de poliţie politică şi să nu fi colaborat cu Securitatea
înainte de anul 1989 (declaraţie pe propria răspundere). Reguli generale obligatorii privind componența
consiliului: Un membru al Consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice, audit sau
financiare și o vechime în activitate de cel puțin 5 ani;
-Un membru al Consiliului de administrație trebuie să
aibă studii în domeniul științelor inginerești și experiență în domeniu minimum 5 ani; -”O persoană fizică
poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de
administrator şi/sau de membru al consiliului de
supraveghere în societăţi sau întreprinderi publice al
căror sediu se află pe teritoriul României. Această
prevedere se aplică în aceeaşi măsură persoanei fizice
administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum şi persoanei fizice reprezentant al unei
persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere”; -Evitarea situațiilor de
conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de
O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare; -Consiliul
trebuie să fie compus, în majoritate, din membri cu
experiență în domeniile care privesc activitatea societății. Un membru al consiliului poate avea mai multe
domenii de expertiză/competență. -Nu este absolut
necesar ca toți membrii Consiliului să aibă experiență
profesională în domeniul în care activează societatea,
întrucât pluralitatea de experiențe profesionale este
cea care poate da substanța discuțiilor și activităților
membrilor Consiliului. De asemenea este esențial ca
toți membrii -Consiliului să aibă o bună înțelegere a
principalilor termeni economici specifici administrării
unor societăți și de guvernanță corporativă. Pentru a
se califica pentru poziția de administrator, candidații
trebuie să posede următoarele cunoștințe, aptitudini și
abilități (Criteriile de evaluare): 1. Competențe specifice sectorului de activitate: cunoștinte despre domeniul de activitate al societății; cunoștinte despre
reglementările specifice serviciilor publice și comunitare. 2. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică. Membrii Consiliului vor avea
experiență în: cunoștințe și abilități de a evalua
opțiuni strategice și riscuri, de a identifica priorități și
de a contribui la îmbunătățirea strategiei de dezvoltare a societății; cunoștințe și practici de management
financiar și abilitatea de a comunica în clar așteptările
și acțiunile necesare pentru realizarea indicatorilor
stabiliți de către acționarul unic. 3.Guvernanța corporativă. O puternică înțelegere a principiilor și practicilor de guvernanță corporativă cu privire la: rolurile
și responsabilitățile membrilor consiliului de administrație si a directorului; gândire strategică și previziuni;
monitorizarea performanței; luarea deciziilor; cunoașterea din interior a bunelor practici de guvernanță
întreprinderii publice. 4. Social și personal. Se au în
vedere următoarele: să se comporte cu integritate,
onestitate și transparență în relația cu ceilalți și cu
societatea; să construiască bune relații în cadrul și în
afara societății pentru a putea influența deciziile și

rezultatele în vederea beneficiului societății și pentru o
viitoare realizare a scopurilor acesteia; să gestioneze
cu eficacitate conflictele, să găsească un interes
comun și să obțină cooperare atunci când are de-a
face cu opinii adverse; să construiască raporturi și să
relaționeze bine cu ceilalți, indiferent de poziție,
putere, influență sau statut; să negocieze cu succes în
situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu
grupuri externe. Documente necesare pentru depunerea candidaturii: a)Opis documente; b)Curriculum
vitae, modelul comun european (conform H.G. nr.
1021/2004); c)Adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de
familie al candidatului. Adeverința conține, în clar,
numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice; d)Cazier judiciar; e)Cazier fiscal; f)Actul
de identitate (în copie) g)Certificatul de căsătorie sau
alte acte, doar în cazul în care numele de pe actele
depuse este diferit de cel de pe actul de identitate (în
copie); h)Diploma de licenţă sau echivalentă (în
copie); i)Documente care dovedesc experiența profesională (obligatoriu extras Revisal și copie carnet de
muncă, contracte de mandat/management, adeverinţe
eliberate de angajatori, etc., în copie); j)Formulare:
Cererea de înscriere; Declarația pe propria răspundere privind conformitatea documentelor și înformațiilor prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese
și a situațiilor de incompatibilitate; Acordul cu privire
la obținerea de date în vederea verificării informațiilor; Consimțământ de prelucrare a datelor cu
character personal; Declarația de interese. Toate
copiile de pe actele prevăzute la lit. f), g), h), i) se
prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele
originale, care se certifică pentru conformitatea cu
originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Modelele de formulare pot fi descărcate de pe site-ul
www.primariabuzau.ro/Anunțuri și de pe site-ul Urbis
Serv S.R.L. Buzău. În cazul în care unul dintre documentele menționate mai sus lipsește din dosarul de
candidatură, iar candidatul nu îl transmite în timp
util, candidatura sa va fi respinsă. Calendarul de
desfășurare al procedurii de selecție: 05.01.2021:
Declanșarea procedurii - Consiliul de Administrație;
29.01.2021: Anunț de selecție prin publicare/ afișare
site - Consiliul Local Municipal/Comisia de selecție;
29.01.2021- 01.03.2021: Depunere dosar de candidaturi.Candidaturile şi documentele solicitate prin
prezentul anunţ se depun până la data de 01.03.2021,
ora 16:30, la registratura Primăriei Municipiului
Buzău, în dosar plic, unde vor primi un număr de
înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea
menţionat “Candidatură pentru funcţia de membru
în Consiliul de Administraţie al S.C. Urbis Serv S.R.L.
Buzău - numele, prenumele și domiciliul” candidatului. Plicurile conţinând candidaturile se desigilează
numai în prezenţa Comisiei de selecție, numită prin
hotărâre a Consiliului Local Municipal Buzău. Candidaţii vor fi anunţaţi telefonic şi prin e-mail în situația
în care termenele de mai sus vor suferi modificări. De
asemenea toate comunicările prevăzute de O.U.G. nr.
109/2011 vor fi făcute telefonic și/sau prin e-mail.
Scrisoarea de așteptări este aprobată prin H.C.L.
Buzău nr. 12/27.01.2021 și este postată pe site-ul:
www.primariabuzau.ro/Anunțuri. Comisia de selecţie,
Președinte Ionuț-Sorin Apostu

CITAȚII
l Societatea Laryo Auto Trans SRL este citată să se
prezinte la Tribunalul București, secția a VII-a Civilă,
în data de 13.05.2021, ora 09:00, în calitate de debitoare în dosarul 29973/3/2020, având ca obiect deschiderea procedurii insolvenței.
l Bălan Doina, cu domiciliul cunoscut în București,
str.Ion Manolescu, nr.2, bl.129, sc.B, et.1, ap.52, sector
6, este chemată la Tribunalul Bacău în calitate de
intimată reclamantă la data de 15.02.2021, complet
CA II, ora 11:00, în proces de rezoluțiune contract cu
Bălan Elena, în dosarul 3874/180/2019.

l Numitul Chis I.Vasile cu domiciliul necunoscut
este citat in calitate de parat la Judecatoria Satu
Mare la data de 02.02.2020, ora-10:00 in calitate de
parat in dosar C.nr.9319/296/2019.
l Numita Râuleț Vasilica, domiciliată în Galați, str.
Caișilor, nr.1, bl. C1, sc.2, ap.24, Jud. Galați, este
citată în calitate de pârâtă, în contradictoriu cu
D.G.A.S.P.C.Galaţi, la Tribunalul Galați, sala 3 ora
9:00, pentru data de 19.02.2021, în Dosarul civil nr.
4184/121/2020, având în vedere prevederile Legii
273/2004.
l Numita Ciubucciu Natalia-Ionica, cu domiciliul
legal în com. Smulți, jud. Galaţi, iar în fapt în sat
Bursucani, com. Bălăbănești, jud. Galați este citată la
Tribunalul Galaţi, la data de 19.02.2021, în Dosarul
civil nr. 3216/121/2020, Sala 3, în proces cu
D.G.A.S.P.C. Galaţi, obiectul dosarului izvorând din
aplicarea prevederilor Legii nr. 273/2004.
l Numiții Dumitrașc Mihai și Dumitrașc Ecaterina,
cu domiciliul legal în sat Băleni, com. Băleni, jud.
Galaţi, sunt citați la Tribunalul Galaţi, la data de
19.02.2021, în Dosarul civil nr. 3253/121/2020, Sala 3,
ora 09:00, în proces cu D.G.A.S.P.C. Galaţi, obiectul
dosarului izvorând din aplicarea prevederilor Legii
nr. 273/2004.

SOMAȚII
l Se notifică pentru termenul din 18.02.2021 invocarea dreptului de proprietate prin uzucapiune de
către petentul Ienesescu Vasile Lucian asupra parcelei
înscrisă în CF nr.307017 Zabrani, top. 476-477/b
Chesint, teren intravilan în suprafață de 1.199mp,
proprietar tabular Tripon Elena.
l Se notifică pentru termenul din 18.02.2021 invocarea dreptului de proprietate prin uzucapiune de
petenta Olar Maria asupra parcelelor înscrise în CF
304474 Petris nr. top. 87 Roșia Nouă, teren intravilan
de 464mp, proprietari tabulari: Ursutz Szofia și
Garna Persida/Girna Perszida, CF nr.304476 Petris
top 89 Roșia Nouă, teren intravilan de 1.512mp,
proprietari tabulari: Ursutz Szofia și Garna Persida/
Girna Perszida, CF nr.304565 Petris top. 4,5 Roșia
Nouă, teren intravilan de 2.354mp, proprietari tabulari: Petran Maria, Petran Natalia, Girna Yank,
Angye Girna Iuon și Garna Persida/Girna Perszida.
l Prin prezenta sunt chemați toți cei interesați să
formuleze opoziție în termen de o lună de la afișarea
prezentei somațiuni, având în vedere faptul că pe rolul
Judecătoriei Reghin se af lă dosarul cu
nr.3339/289/2020. Prin încheierea de ședință din data de
20 ianuarie 2021 s-a dispus emiterea prezentei somațiuni cu următoarele mențiuni: petenții Costea Ioan și
Costea Maria, domiciliați în com.Rușii-Munți, sat
Rușii-Munți, nr.309, jud.Mureș, posesori al imobiluluiteren intravilan, categoria de folosință arabil și
construcții, în suprafață de 1.046mp, situat în com.
Rușii-Munți, sat Rușii-Munți, nr.309, jud.Mureș, înscris
în CF nr.50743 Rușii-Munți, nr. cad. 50743, cu suprafața totală de 1.046 mp; -petenții invocă dobândirea
dreptului de proprietate prin uzucapiune; -imobilul
teren intravilan, categoria de folosință arabil și
construcții este înscris în CF nr.50743 Rușii-Munți, nr.
cad. 50743, cu suprafața totală de 1.046mp, având ca
proprietar tabular pe Ionescu A. Alexandru, iar ca
vecinătăți: la nord-drum, la sud: Feier Elena, la est:
drum de exploatare ( Ostaviciuc Aurica) și la vest: Ujica
Petruț. Persoanele interesate pot face opoziție la cererea
petenților, în termen de 1 lună de la emiterea celei din
urmă publicații, iar în lipsa acesteia instanța urmând să
treacă la judecarea cauzei. Termenul de judecată este
stabilit la data de 17 martie 2021.

DIVERSE
l Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului. Judeţul Argeş.

ANUNȚURI
U.A.T.Topoloveni. Sectoarele cadastrale: 16, 18 şi 31.
OCPI Argeş anunţă publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 16, 18 şi
31, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare. Data de început a afişării:
03.02.2021. Data de sfârsit a afişării: 04.04.2021.
Adresa locului afişării publice: Oraşul Topoloveni, str.
Calea Bucureşti, nr.111, Judeţul Argeş. Repere
pentru identificarea locaţiei: Sediul Primăriei Topoloveni. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul Primăriei Oraşului Topoloveni. Alte informaţii pentru cei interesaţi: Program
-luni-vineri: 09:00-16:00. Informaţii privind
Programul naţional de cadastru şi carte funciară
2015-2023 se pot obţine pe site-ul ANCPI la adresa
http.//www.ancpi.ro/pnccf/.
l SC International Alexander SRL (prin proiectant
SC Tara Plan SRL) anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “Construire Statie de Distributie
Carburanti, Cu Amenajarile Aferente, Elemente
Publicitare, Skid GPL, Acces Rutier, Drumuri de
Incinta” propus a fi amplasat in municipiul Arad,
zona Industriala Sud, FN, identificat prin Extras CF
nr. 305259 Arad, 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
Arad, str. Memorandumului, nr. 10, judetul Arad.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul
APM Arad din municipiul Arad, str. Splaiul Mures,
FN, Judetul Arad, in zilele de luni-vineri intre orele
08:00:14:00.
l F.B.R. TOWERS SRL cu sediul in Timisoara,
Str.V.Loichita nr.1-3, bl.B, SAD 3, jud.Timis, titular al
Planului Urbanistic Zonal “Modificare P.U.Z.
aprobat prin HCL nr.255/2017”, situat in Timisoara,
Calea Torontalului, CF-445762, CF-445765,
CF-445766, CF-445767, CF-445771, CF-445773,
CF-445774, CF-445780, CF-445781, CF-445782,
CF-445783, CF-445787, CF-445788, CF-445789,
CF-445790, jud.Timis, anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de
mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei
de incadrare. Consultarea primei versiuni a planului/
programului se poate realiza la sediul proiectantului
SC Pilot Team SRL, Loc.Timisoara, B-dul.3 August
1919, nr.19, ap.2/A, zilnic intre orele 10:00-14:00.
Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timisoara,
localitatea Timisoara, B-dul.Liviu Rebreanu
nr.18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la
data publicarii anuntului.
l S.C. Asradsil Vâlsan S.R.L., având sediul în județul
Argeș, comuna Mușătești, sat Stroești, nr. 221, în
calitate de proiectant al planului/programului:
Amenajamentul fondului forestier proprietate
publica aparținând comunei Prigor, în suprafață de
2000,00 ha, situat pe raza comunei Prigor, județul
Caras Severin, anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu
pentru planul/programul menţionat şi declanşarea
etapei de încadrare. Prima versiune a planului/
programului poate fi consultată la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Caras Severin, din mun.
Resita, str. Petru Maior, nr. 73, jud. Caras severin, de
luni până joi între orele 9 - 11:00. Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul A.P.M.
Caraș Severin, în termen de 15 zile de la data publicării anunţului.
l Anunț public privind depunerea solicitării de
emitere a autorizației de mediu. S.C. LIDL Discount
S.R.L., din sat Nedelea, comuna Aricești Rahtivani,

DN 72 Crângul lui Bot, km 73+810, județul Prahova,
anunță publicul interest asupra depunerii solicitării
de emitere a autorizației de mediu pentru activitatea
de Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,
cu vânzare predominantă de produse alimentare,
băuturi și tutun -Cod CAEN 4711, desfășurată în
cadrul obiectivului „Supermarket LIDL”, amplasat
în municipiul Rădăuți, str. Ștefan cel Mare, nr.77-81,
județul Suceava. Observațiile şi contestaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A, fax
0230.514.059.
l S.C. Asradsil Vâlsan S.R.L., având sediul în județul
Argeș, comuna Mușătești, sat Stroești, nr. 221, în
calitate de proiectant al planului/programului:
Amenajamentul fondului forestier proprietate
publica aparținând comunei Farliug, în suprafață de
453,10 ha, situat pe raza comunei Farliug, județul
Caras Severin, anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu
pentru planul/programul menţionat şi declanşarea
etapei de încadrare. Prima versiune a planului/
programului poate fi consultată la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Caras Severin, din mun.
Resita, str. Petru Maior, nr. 73, jud. Caras severin, de
luni până joi între orele 9 - 11:00. Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul A.P.M.
Caraș Severin, în termen de 15 zile de la data publicării anunţului.
l Anunt public privind depunerea solicitarii de
emitere a acordului de mediu. SC Oberhauser Invest
SRL, cu sediul in municipiul Baia Mare, str. Dealul
Florilor, nr. 14B, judetul Maramures, anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a
acordului de mediu, pentru proiectul “Locuinte
Colective, Imprejmuire, Bransamente” propus a fi
amplasat in municipiul Baia Mare, str. Paltinisulu,
f.n., judetul Maramures. Informatiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul APM
Maramures, din localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1,
in zilele de luni-joi intre orele 8-16:30 si vineri intre
orele 8-14:00, si la sediul beneficiarului. Observatiile
publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Maramures.
l SC Panfora Oil&Gas SRL, titular al proiectului
“Sonda de explorare 3E - Curtici ” anunta publicul
interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de
catre APM Arad, in cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru proiectul “Sonda
de explorare 3E - Curtici ”, propus a fi realizat in
extravilanul orasului Curtici, CF 307341 Curtici,
judetul Arad: proiectul necesita efectuarea evaluarii
impactului asupra mediului. 1. Proiectul deciziei de
incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi
consultate la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului din Arad, Splaiul Mures, FN, jud. Arad, in
zilele de luni pana vineri, intre orele 8:00-14:00,
precum si la urmatoarea adresa de internet: www.
apmar.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta
comentarii/observatii la proiectul decizie de incadrare
in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe
pagina de Internet a autoritatii competente pentru
protectia mediului. 2.Publicul interesat poate depune
propuneri in ceea ce priveste continutul raportului
privind impactul asupra mediului la sediul APM
Arad in termen de 10 zile de la publicarea anuntului
pe pagina de Internet a autoritatii competente pentru
protectia mediului.
l Birou Înregistrare Sistematică. Anunț prealabil
privind afișarea publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Denumire județ: SIBIU. Denumire UAT:
MARPOD. Sectoare cadastrale: 25, 27. Oficiul de
cadastru și publicitate imobiliară Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr.25, 27, 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 afișării: 03.02.2021.
Data de sfârșit a afișării: 04.04.2021. Adresa locului
afișării publice: Localitatea Marpod, Strada Principală, nr.327. Repere pentru identificarea locației:
Primăria Comunei Marpod. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul
Primăriei Comunei Marpod de luni până joi între
orele 9:00-15:00 și vineri, între orele 9:00-12:00. 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 În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 85/2014 comunicăm deschiderea procedurii generale de insolvenţă
a debitorului SC Geo Sonda Aqua SRL, CIF:
40237783, J25/678/2018, dosar nr. 2960/101 anul 2020
-Tribunalul Mehedinti. Termen pentru depunerea
cererilor de creanţă la 01.03.2021; Termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la
15.03.2021; Termen pentru depunerea eventualelor
contestații este de 7 zile de la publicarea în Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar şi
pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la
05.04.2021. Administrator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis

ADUNĂRI GENERALE
l Preşedintele Consiliului de Administraţie al .Societăţii IUB S.A. Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii IUB S.A., cu sediul în
Voluntari, str. Bârsei nr.2, jud. Ilfov, J23/801/2002,
C.U.I. RO 477949, în data de 31.03.2021, orele 12:00,
la adresa aleasă din Bucureşti, şos. Orhideelor nr.12B,
et.5, sector 6, pentru toţi acţionarii societăţii, cu
următoarea ordine de zi: •Prezentarea, discutarea şi
aprobarea Raportului de Activitate al Consiliului de
Administraţie şi descărcarea de gestiune a Consiliului
de Administraţie al societăţii pe anul 2020. •Aprobarea raportului Auditorului financiar asupra situaţiilor financiare întocmite la data de 31.12.2020.
•Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea bilanţului
contabil al societăţii pe anul financiar- fiscal 2020,
contul de profit şi pierdere şi anexele, după prezentarea raportului Consiliului de Administraţie şi a
raportului prezentat de Auditor. •Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului financiar
2021. Participarea se face personal sau pe baza de
procură, care poate fi obţinută de la adresa din Bucureşti, şos. Orhideelor nr. 12B, et.5, sector 6. Dacă nu se
întruneşte condiţia de cvorum cerută, Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor se va întruni la
aceeaşi adresă, aceeaşi oră, în data de 01.04.2021.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon
0723.152.632, sau la sediul societăţii. Preşedintele
Consiliului de Administraţie al Societăţii IUB S.A.
Tomah Kahled A.
l Preşedintele Consiliului de Administraţie al .Societăţii COMET S.A. Convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor COMET S.A., cu sediul în
Voluntari, str. Bârsei nr.2, jud. depozit 27, complex
industrial/ comercial Ilfov, J23/802/2010; C.U.I. RO
1350870, în data de 31.03.2021, orele 12:00, la adresa
aleasă din Bucureşti, şos. Orhideelor nr.12B, et.5,
sector 6, pentru toţi acţionarii societăţii, cu următoarea ordine de zi: •Prezentarea, discutarea şi aprobarea Raportului de Activitate al Consiliului de
Administraţie şi descărcarea de gestiune a Consiliului
de Administraţie al societăţii pe anul 2020. •Aprobarea raportului Auditorului financiar asupra situaţiilor financiare întocmite la data de 31.12.2020.
•Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea bilanţului
contabil al societăţii pe anul financiar- fiscal 2020,
contul de profit şi pierdere şi anexele, după prezen-

tarea raportului Consiliului de Administraţie şi a
raportului prezentat de Auditor. •Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului financiar
2021. Participarea se face personal sau pe bază de
procură, care poate fi obţinută de la adresa din Bucureşti, şos. Orhideelor nr.12B, et.5, sector 6. Dacă nu se
întruneşte condiţia de cvorum cerută, Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor se va întruni la
aceeaşi adresă, aceeaşi oră, în data de 01.04.2021.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon
0723.152.632, sau la sediul societăţii. Preşedintele
Consiliului de Administraţie al Societăţii COMET
S.A. Al Abbasi Nihad Waleed Ahmed.
l Convocator; Subscrisa, Consultant Insolventa
SPRL Filiala Timis, cu sediul in Mun. Timisoara, str.
Nicu Filipescu nr.4, ap.14, jud. Timis si sediul ales in
Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti,
CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918,
prin reprezentant r Serban Valeriu, in calitate de
administrator judiciar al debitoarei SC Lory COM
SRL - in insolventa, ,,in insolvency”, ,,en procedure
collective”, cu sediul in Mun. Dr. Tr. Severin, str.
Romană nr. 4A, jud. Mehedinti, numar de inregistrare
in registrul comerţului J25/481/1991, cod identificare
fiscala C.U.I. 1615365, conform Incheierii de sedinta
din data de 04.01.2021, pronuntata de Tribunalul
Mehedinti Secţia a II - a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 2959/101/2020, în
temeiul art. 53 alin. (1)1 și art. 58 alin. (1) lit. g)� din
Legea 85/2014, coroborat cu dispozitiile OUG nr.
62/07.05.2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăţilor, în vederea desfăşurării reuniunilor
organelor statutare, convoacă; Adunarea Generală A
Asociatilor; S.C. Lory COM S.R.L. care se va desfășura în Data de 08.02.2021, ORA 14:00, la sediul ales
al administratorului judiciar Consultant Insolventa
SPRL din Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud.
Mehedinți. Ordine de zi: Desemnarea unui administrator special care să reprezinte interesele societății și
ale asociatilor și care să participe la procedura de
insolventa/ faliment a debitorului SC Lory COM SRL,
precum și stabilirea retribuției acestuia. Accesul
Asociatilor la Adunarea Generală se face în baza
procurii speciale acordată persoanei fizice/juridice
care îi reprezintă. Asociatii Societății au posibilitatea
de a vota prin corespondență. În acest sens, pe baza
convocatorului, asociatii vor prezenta, în forma scrisă,
sub semnătură și cu aplicarea ștampilei, comentariile
și poziția lor cu privire la fiecare aspect de pe ordinea
de zi. Avand in vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului Covid 19 (Coronavirus), solicitam ca
transmiterea voturilor sa se realizeze in conformitate
cu dispozitiile art. 3 din OUG nr. 62/07.05.2020 pentru
adoptarea unor măsuri în domeniul societăţilor, în
vederea desfăşurării reuniunilor organelor statutare,
la adresa de e-mail: office@consultant-insolventa.ro.
l Convocator. Consiliul Filialei Nord-Est a Asociaţiei
Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, în
temeiul art.6 alin.(2) din Regulamentul de organizare
și funcționare a filialelor, aprobat prin Hotărârea
Conferinței Naționale nr.4/2012, cu modificările ulterioare și în conformitate cu prevederile art.1 din
Hotărârea Consiliului director nr.9/19.01.2021,
convoacă membrii titulari ai acestei Filiale să participe la Adunarea Generală, organizată la distanță în
data de 2 martie 2021, ora 13.00. Participarea
membrilor se va realiza exclusiv online, folosind
pagina personală, cu respectarea procedurii stabilite
prin Hotărârea Consiliului director nr.9/19.01.2021,
postată pe pagina web a ANEVAR. Ordinea de zi
cuprinde: -Aprobarea raportului de activitate a
Consiliului Filialei pentru anul 2020; -Prezentarea
situațiilor financiare pentru anul 2020; -Prezentarea
programului de activitate și proiectul de buget pentru
anul 2021; -Alegerea delegaților care vor reprezenta
filiala la Conferința Națională ANEVAR; -Diverse.

LICITAȚII
l ABI Automotion SRL - în faliment anunta
Vanzarea Prin Licitatie Publica a bunurilor mobile
reprezntand stoc mărfuri -piese auto= valoare pornire
licitatie = 21.500 euro. Pretul De Pornire Al Licitatiei
Este De 21.500 Euro, In Lei La Cursul BNR De La
Data Licitatiei + T.V.A Conform Cod Fiscal, Caietele
de sarcini se pot achizitiona de la sediul ales al lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie
1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, telefon
0355-429 116, pretul caietelor de sarcini fiind de 500
lei + T.V.A. Licitatia va avea loc in data de 05.02.2021,
orele 11:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21,
jud. Caras-Severin. In caz de neadjudecare, se va
organiza o noua licitatie in data de 19.02.2021, orele
11:00, respectiv in data de 26.02.2021, orele 11:00
l Consiliul local al oraşului Deta a aprobat prin
hotărârea nr.150/17.12.2020, închirierea prin licitaţie
publică a imobilului (teren+construcţii) din Deta,
situat în strada Unirii, nr.1/a, proprietate privată a
oraşului Deta, înscris în CF403578 cu nr.top. 403578
-teren şi nr.top. 403578 C1, C6-construcţii, în baza
O.U.G.57/2019. Suprafaţa terenului este de 1.860mp.
Construcţiile existente în teren ce urmează a se
inchiria sunt: Magazie =S=7mp; 3 copertine cu suprafaţa totală de 242mp; magazie S=76mp; WC
S=12mp. Informaţii suplimentare se găsesc in caietul
de sarcini care se poate achiziţiona la cerere la sediul
Primăriei Oraş Deta, contravaloarea acestuia fiind de
78Lei. Data limită de depunere a ofertelor:
22.02.2021. Data limită pentru solicitarea clarificăriilor: 12.02.2021. Şedinţa publică pentru deschiderea
ofertelor va avea loc la sediul Primăriei Deta, strada
Victoriei, nr.32, în sala de şedinţe, în data de
22.02.2021, ora 12:00. Informaţii suplimentare şi
caietul de sarcini se pot obţine de la Serviciul urbanism al Primăriei Oraşului Deta.
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 Ghindeni,
comuna Ghindeni, Strada Principală, nr.73, județul
Dolj, telefon/fax 0251/455.777, e-mail: ghindeniprimaria@gmail.com, cod fiscal 16404994. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: Clădire (magazin),
compusă din 2 camere, în suprafață totală de 90mp,
situată pe Strada Principală, nr.79, ce aparține domeniului public al Consiliului Local Ghindeni, județul
Dolj, conform H.C.L. nr.5/25.01.2021 și temeiului
legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019, art.332-333. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: la
cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Secretariat. 3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la
care se poate obține un exemplar din documentația
de atribuire: se poate obține de la Compartimentul
Secretariat din cadrul Primăriei Comunei Ghindeni,
Strada Principală, nr.73, județul Dolj. 3.3.Costul și
condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.
nr.57/2019, privind Codul administrativ: 200Lei /
exemplar, se achită cash la Casieria Primăriei
Comunei Ghindeni. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 12.02.2021, ora 14:00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 22.02.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei Ghindeni,
comuna Ghindeni, Strada Principală, nr.73, județul
Dolj, Compartimentul Secretariat. 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: 26.02.2021, ora 11:00, Sala de ședințe a Primăriei Comunei Ghindeni, comuna Ghindeni, Strada
Principală, nr.73, județul Dolj. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Dolj,
Craiova, Str.Brestei, nr.12, județul Dolj, telefon
0251/418.612, fax 0251/410.140, e-mail: tribunalul-dolj@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 28.01.2021.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, cu datele
de identificare din antet, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator
judiciar al South-West Logistic Park SRL, desemnat
prin Hotararea nr. 3842 din data de 17.12.2020,
pronuntata in dosar nr. 1768/122/2018 aflat pe rolul
Tribunalului Ilfov - Sectia Civila, anunta scoaterea la
vanzare a bunurilor mobile aflate in proprietatea
South-West Logistic Park SRL, constand in mijloace
de transport: Volkswagen Golf, AC Break, 2008,
Benzina, in valoarea de 2.200 euro exclusiv TVA,
Iveco 65C15 DAILY, camion, 2004, motorina in
valoarea de 11.100 EURO exclusiv TVA, Jeep Wrangler, AE Cabriolet, 2011, motorina, in valoarea de
20.500 Euro exclusiv TVA si Volkswagen Transporter,
BB Furgon, 2011, motorina, in valoarea de 5.300
EURO exclusiv TVA. Vanzarea bunurilor mobile
apartinand societatii falite se va organiza in data de
09.02.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.
In cazul in care bunurile mobile nu se vor adjudeca la
termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 2
(doua) licitatii saptamanale in datele de 16.02.2021 si
23.02.2021 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
bunurilor, pretul acestora, 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 400 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.

Comunei Hoghilag, înscris în C.F.101184 nr.cadastral
101184 Hoghilag, în suprafață totală de 900mp, teren
situat în satul Prod nr.155, Comuna Hoghilag; -teren
intravilan (curți și construcții+arabil) aparținând
domeniului privat al Comunei Hoghilag, înscris în
C.F.101180 nr.cadastral 101180 Hoghilag, în suprafață totală de 1.008mp, teren situat în satul Prod
nr.176, Comuna Hoghilag; -teren și clădire aferentă
(casă de locuit) aparținând domeniului privat al
Comunei Hoghilag, înscris în C.F.101186 nr.cadastral
101186 Hoghilag, în suprafață totală de 468mp, teren
situat în satul Prod nr.107, Comuna Hoghilag; în baza
O.U.G.nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ
cu modificările și completările ulterioare și
H.C.L.nr.10, 11, 12, 13, 14 și 17 din data de
26.01.2021. 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.
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 Registratură
din cadrul Primăriei Comunei Hoghilag, comuna
Hoghilag, Str.Principală, nr.305, 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:
se poate descărca de pe site-ul instituției: gratuit.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
12.02.2021, ora 10:00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 22.02.2021,
ora 10:00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Hoghilag, comuna 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 desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 22.02.2021,
ora 11:00, Căminul Cultural Hoghilag, Sala mare,
localitatea 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 Administrativ a Tribunalului Sibiu, Sibiu,
Calea Dumbrăvii, nr.30, județul Sibiu, telefon
0269/217.104, fax 0269/217.702, E-mail: tribunalul.
sibiu@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
28.01.2021.

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 localitatea Hoghilag, Strada
Principală, nr.305, județul Sibiu, cod poștal 557100,
telefon 0269/866.801, int.200, fax 0269/865.181,
e-mail: primariahoghilag@yahoo.com, cod fiscal
4241230. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie vândut:
-teren intravilan (arabil) neîmprejmuit aparținând
domeniului privat al Comunei Hoghilag, înscris în
C.F.101183 nr.cadastral 101183 Hoghilag, în suprafață totală de 827mp, teren situat în satul Prod nr.82,
Comuna Hoghilag; -teren intravilan (curți și
construcții+arabil) aparținând domeniului privat al
Comunei Hoghilag, înscris în C.F.101179 nr.cadastral
101179 Hoghilag, în suprafață totală de 1.602mp,
teren situat în satul Prod nr.86, Comuna Hoghilag;
-teren intravilan (arabil) neîmprejmuit aparținând
domeniului privat al Comunei Hoghilag, înscris în
C.F.101181 nr.cadastral 101181 Hoghilag, în suprafață totală de 627mp, teren situat în satul Prod
nr.134, Comuna Hoghilag; -teren intravilan (curți și
construcții+arabil) aparținând domeniului privat al

l 1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa
de e-mail: Comuna Gura Văii, comuna Gura Văii, str.
Primăriei, nr.2, județul Bacău, telefon/fax
0371/407.500, 0372/002.112, e-mail: guravaii@ yahoo.
com, cod fiscal 4278108. 2.Data publicării anunțului
de licitație publică cu strigare în Jurnalul Național:
15 decembrie 2020, conform O.U.G.57/03.07.2019.
3.Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câștigătoare: prețul cel mai mare. 4.Numărul ofertelor
primite și declarate valabile: 9 oferte primite, 6 oferte
declarate valabile. 5.Denumirea/numele şi sediul/
adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată
câştigătoare: -Pentru autoutilitara volkswagen transporter: Anghel Emil cu domiciliul în satul Gura Văii,
comuna Gura Văii, județul Bacău; -Pentru autoturismul dacia autoutilitară: Morcov Diana Loredana
cu domiciliul în satul Gura Văii, nr.118, comuna Gura
Văii, județul Bacău; -Pentru autoturismul dacia
logan: Morcov Diana Loredana cu domiciliul în satul
Gura Văii, nr.118, comuna Gura Văii, județul Bacău.
6.Prețul cel mai mare: -pentru autoutilitara
volkswagen transporter: 1.200Lei; pentru autoturismul dacia autoutilitară: 1.500Lei; pentru autoturismul dacia logan: 500Lei. 7.Denumirea, adresa,

numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea instanței: Judecătoriei
Oneşti cu sediul în municipiul Oneşti, judeţul Bacău,
str.Tineretului, nr.1, tel.0234/311.913, email:
jud-oneşti-reg@just.ro. 8.Data informării ofertanților
despre decizia de stabilire a ofertei câștigătoare: 27
ianuarie 2021. 9.Data transmiterii anunțului de atribuire către instituțiile abilitate în vederea publicării:
28 ianuarie 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: Comuna Cerna,
Județul Tulcea, localitatea Cerna, str.Şcolii, nr.2,
telefon: 0240.575.511, fax: 0240.575.511, email:
primariacernatl@yahoo.com. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: 1.Lot de teren în suprafață de
1.000mp, situat în intravilanul localității Cerna, Tarla
90, Cc 1796/18; 2.Lot de teren în suprafață de
1.000mp, situat în intravilanul localității Cerna, Tarla
90, Cc 1796/19; 3.Lot de teren în suprafață de
1.000mp, situat în intravilanul localității Cerna, Tarla
90, Cc 1796/20; 4.Lot de teren în suprafață de 278mp,
situat în extravilanul Comunei Cerna, Tarla 108, Cc
1212/1/1; 5.Lot de teren în suprafață de 3.000mp,
situat în extravilanul Comunei Cerna, Tarla 91, A
1118, din domeniul privat al Comunei Cerna,
conform HCL nr.28/31.08.2020, HCL nr.48/26.11.2020
și OUG 57/2019. 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: Direct la sediul Primăriei
Comunei Cerna, localitatea Cerna, str.Școlii, nr.2 sau
prin mijloace electronice. 3.2.Denumirea și datele de
contact ale serviciului/compartimentului din cadrul
vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din
documentația de atribuire: Compartiment relații cu
publicul, telefon: 0240.575.511, fax 0240.575.511,
email: primariacernatl@yahoo.com. 3.3.Costul și
condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 10.02.2021, ora 16:30.
4.Informații privind ofertele: Ofertele se depun la
sediul autorităţii contractante în două plicuri sigilate,
unul exterior şi unul interior. 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 19.02.2021, ora 14:00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: localitatea Cerna,
comuna Cerna, judeţul Tulcea, str.Şcolii, Nr.2.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă
oferta: 1. 5.Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 22.02.2021,
la ora 10:00, la sediul comunei Cerna, județul Tulcea,
localitatea Cerna, str.Şcolii, Nr.2. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/ sau adresa de e-mail
aIe instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Tulcea, Tulcea, Str.Toamnei nr.15, judeţul
Tulcea, cod poştal 820127,Telefon: 0240.504.276,
E-mail: tribunalul-tulcea@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 27.01.2021.
l Fast For Internet Solution SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin
licitaţie publică in bloc la prețul de 347.655 lei + TVA,
bunuri mobile - echipamente IT: platforma monitorizare software, sistem de securitate perimetru, cabinet
echipamente, statie de baza lte, radioreleu microunde,
echipamente integrare, platforma operare reţea si
echipament energie electrica. Persoanele interesate
vor achizitiona dosarul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte de data
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 05.02.2021, ora 13:30
la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul

neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de
12.02.2021 aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Etiss Clothing SRL prin lichidator judiciar VIA
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică
următoarele bunuri mobile: 3 masini de cusut 5 fire
(442 lei/buc), 3 masini de cusut JK (284≈568≈476 lei/
buc), 4 masini de cusut dt 5214 (306≈408≈612 lei/
buc), 6 masini de curatat ate (373 lei/buc), 4 masini de
cusut dt ft 100s (267 lei/buc), 10 masini de cusut dt
9600m/d4 (407≈208 lei/buc), generator abur 2 posturi
A202 (598 lei), 2 mese de calcat cu manecar (180 lei/
buc), 10 siruba dl7200-bm1-16 liniar automat (431 lei/
buc), 4 masini de cusut 4 fire (374 lei), 3 masini de
taiat material CURRIS (178 lei/buc), etc. La prețurile
de pornire se adaugă TVA. Persoanele interesate vor
cumpăra dosarul de prezentare de la lichidatorul
judiciar şi vor depune documentele de participare la
licitaţie cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei.
Licitaţia va avea loc în 05.02.2021, ora 14:00 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în zilua de 12.02.2021 aceeaşi
oră, în acelaşi loc.
l Pacnet Concept Solutions SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie
publică in bloc la prețul de 275.297 lei + TVA bunuri
mobile - echipamente IT furnizare servicii internet:
sistem de securitate perimetru, platforma monitorizare
retea, cabinet echipamente, statie de baza LTE, echipament integrare, platforma operare retea, echipament
energie electrica, 2 radiorelee microunde.Persoanele
interesate vor cumpăra dosarul de prezentare de la
lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de
participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte de data
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 05.02.2021, ora 14:30
la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 12.02.2021
aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Editura Prahova SA prin administrator judiciar
VIA Insolv SPRL scoate la vânzare prin licitaţie
publică mașină tipografică pentru printat coli tip
Roland MP 300 la prețul de 206.941 lei, precum și
chioscuri mobile pentru distribuirea presei: 21 chioscuri la prețul de 2.859 lei/buc., 2 chioscuri la prețul de
2.906,50 lei/buc, 16 chioscuri la prețul de 2.954,50 lei/
buc., 4 chioscuri la prețul de 3.002 lei/buc. si 2 chioscuri la prețul de 4.050 lei/buc. La prețurile de pornire
se adauga TVA. Persoanele interesate vor cumpăra
dosarele de prezentare de la administratorul judiciar
şi vor depune documentele de participare la licitaţie
cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va
avea loc în 04.02.2021, ora 14:00 la sediul administratorului judiciar, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în zilele de 11.02.2021 si
18.02.2021 la aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Flix Net Comunication IT SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin
licitaţie publică in bloc la prețul de 104.097 lei + TVA
bunuri mobile echipamente IT furnizare servicii
internet: platforma monitorizare software, sistem de
securitate perimetru, cabinet echipamente, statie de
baza lte, două radiorelee microunde, echipamente
integrate, platforma operare reţea si echipament
energie electrica. Persoanele interesate vor achizitiona
dosarul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de participare la licitaţie cu cel
putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea
loc în 04.02.2021, ora 13:30 la sediul lichidatorului,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va
fi reluată în zilele de 11.02.2021 și 18.02.2021, aceeaşi
oră, în acelaşi loc.
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
Zănești, comuna Zănești, str.Națională, nr.562,
județul Neamț, 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: (1)-teren intravilan în suprafață de 493mp, situat în Cartier Dumitrița, strada Parcului, nr.17, având număr cadastral
52200, aparținând domeniului privat al Comunei
Zănești, conform H.C.L.92/26.11.2020 și temeiul
legal: O.U.G.57/03.07.2019; (2)-teren intravilan în
suprafață de 993mp, situat în Cartier Dumitrița,
strada Parcului, lot.29, având număr cadastral 53950,
aparținând domeniului privat al Comunei Zănești,
conform H.C.L.4/26.01.2021 și temeiul legal:
O.U.G.57/03.07.2019; (3)-teren intravilan în suprafață de 300mp, situat în Cartier Canton Fauri, având
număr cadastral 50255, aparținând domeniului
privat al Comunei Zănești, conform
H.C.L.10/26.01.2021 și temeiul legal: O.U.G.57/
03.07.2019; (4)-teren intravilan în suprafață de
300mp, situat în Cartier Canton Fauri, având număr
cadastral 50215, aparținând domeniului privat al
Comunei Zănești, conform H.C.L.11/26.01.2021 și
temeiul legal: O.U.G.57/03.07.2019; (5)-teren intravilan în suprafață de 300mp, situat în Cartier Canton
Fauri, având număr cadastral 50252, aparținând
domeniului privat al Comunei Zănești, conform
H.C.L.12/26.01.2021 și temeiul 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, 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 casierie.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
11.02.2021, ora 10:00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 19.02.2021,
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 desfașura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 19.02.2021, 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, telefon 0233/212.294, fax 0233/235.655,
e-mail: tr-neamt-scivil@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 28.01.2021.

PIERDERI
l Pierdut certificat înregistrare nr. 4207628/
08.01.2021 și două certificate constatatoare nr.
319/06.01.2021 sediu/terți ale SC Marcelinowald SRL
Boboiești, J27/26/2021, CUI:43526310. Le declar nule.
l Pierdut Certificat Constatator nr. 12841 din 16
martie 2011 eliberat de O.R.C. Arad, privind autorizarea activităţilor desfăşurate la sediul SMART
ARGOS S.R.L., societate înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr. J 02/313/2011, având C.U.Î.
28200971. Îl declar nul.

