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OFERTE SERVICIU
l Grande Leniqi Mirsad SRL, CUI
40900001, angajează brutar și
muncitor necalificat. Relații la tel.
0759.490.811.
l SC HNH GRAND HOTEL&SPA
SRL, având CUI:RO40693100, cu
sediul în Sat Parța, Comuna Parța,
nr.176, camera 4, Județ Timiș, angajează: ospătar, cod COR 513102- 1
post. Cerințe: studii medii, cunoștințe
de limba engleză, cunoștințe în domeniul serviciilor. Selecția are loc în data
de 31.03.2021, ora 08:00, la sediul
societății.
l La Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, numărul 191 din
09.03.2021 la anunţul cu numărul de
înregistrare 277.476 al Școlii Gimnaziale Nr.1 Lunca, cu sediul în sat:
Lunca, comuna Lunca, judeţul Botoșani, pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Îngrijitor I, conform
HG 286/2011, se face următoarea
rectificare: -în loc de: „Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: generale; -vechime -minimum
1 an.” se va citi: „Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii:
generale; -vechime -fără vechime.”
Restul anunţului rămâne neschimbat.
(Prezenta rectificare nu se datorează
Redacţiei Monitorului Oficial al
României, Partea a III-a.)”
l Francigrin SRL - în faliment
anunta angajare personal specialitate
- servicii arhivare - in vederea realizarii arhivarii documentelor aflate in
arhiva debitoarei Francigrin S.R.L. in faliment. Ofertele urmeaza a se
depune 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,
pana cel tarziu la data de 15.04.2021,
orele 15:00.

l Ecologica Oravita SRL - în faliment
anunta angajare personal specialitate
- servicii arhivare - in vederea realizarii arhivarii documentelor aflate in
arhiva debitoarei Ecologica Oravita
S.R.L. - in faliment. Ofertele urmeaza
a se depune 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,
pana cel tarziu la data de 15.04.2021,
orele 15:00.
l Primăria Nicolae Bălcescu cu sediul
în str. Principele Mihai nr.37A, sat
Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae
Bălcescu, judeţul Călăraşi organizează
în data de 22.04.2021 concurs recrutare
pentru următoarele posturi vacante:
Referent- Compartiment Monitorizare
Unități de Învățământ şi 2 posturi de
Muncitor necalificat– Compartiment
Monitorizare Unități de Învățământ.
Condiţii specifice de participare la
concurs pentru Referent: studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat,
fără vechime în muncă. Condiţii specifice de participare la concurs pentru
Muncitor necalificat: studii medii/generale, fără vechime în muncă. Dosarele
se depun la sediul primăriei în termen
de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv de la data de
30.03.2021 până la data de 12.04.2021,
ora 15:00. Alte informaţii referitoare la
organizarea concursului pot fi obţinute
la nr. de telefon 024/253.44.11, persoană
de contact Ștefan Elena– Referent Asistent Primăria Nicolae Bălcescu, email
primarianicolaebalcescu@yahoo.com.
l UM 02507 Ploiești, din Ministerul
Apărării Naționale, organizează concurs
pentru ocuparea postului vacant de
personal civil contractual, Economist,
specialist IA/Financiar-contabil/ studii
superioare, cu o vechime în specialitatea
studiilor de 6 ani și 6 luni, astfel:
-21.04.2021, ora 10.00- proba scrisă;
-27.04.2021, ora 10.00- interviul;
-13.04.2021, ora 16.00-data limită de
depunere a dosarelor. Depunerea dosa-

relor și organizarea concursului se vor
face la sediul UM 02507, strada Șoseaua
Vestului, nr.14-16, Ploiești, județul
Prahova, unde vor fi afișate și detaliile
organizatorice necesare. Date de contact
ale secretarului, la telefon: 0244525938.
l Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării -UEFISCDI
organizează concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată, a unei funcţii
contractuale vacante de Responsabil
Comunicare în cadrul Compartimentului Comunicare şi Relaţii Internaţionale şi a unei funcţii contractuale
vacante de Responsabil tehnic-financiar
în cadrul Serviciului Financiar-Contabil. Condiţii Generale: Pentru a ocupa
un post contractual vacant sau
temporar vacant candidații trebuie să
îndeplinească condițiile generale,
conform art.3 al Regulamentului-cadru
aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. 1.Responsabil Comunicare în cadrul Compartimentului
Comunicare şi Relaţii Internaţionale.
Timp de lucru -8 ore/zi. 2.Responsabil
tehnic-financiar în cadrul Serviciului
Financiar-Contabil. Timp de lucru -8
ore/zi. Calendar: Concursul se va organiza conform calendarului următor: -21
aprilie 2021, ora 16:00, termenul limită
de depunere a dosarelor; -22 aprilie
2021, selecţia dosarelor, ora 16.00,
afişare rezultate; -23 aprilie 2021, 08:0012:00, primire contestaţii, ora 16:00,
afişare rezultate; -26 aprilie 2021, proba
scrisă, ora 10:00, Str.Mendeleev, nr.2125, Etj.4, camera 425, Bucureşti, Sector
1; -27 aprilie 2021, 08:00-12:00 primire
contestaţii, ora 16:00 afişare rezultate;
-28 aprilie 2021 interviul: începând cu
ora 10:00, Str.Mendeleev, nr.21-25, Etj.4,
camera 425, Bucureşti, Sectorul 1.
Dosarul de înscriere: Conform art.6 al
Regulamentului-cadru aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.286 din 23
martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs
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Subscrisa S.C. DUOTRANS SAFARI S.R.L. – în insolvență, cu sediul în Bozovici, FS, nr.87, jud: Caraș-Severin, Nr. Reg. Com. J11/718/2004, CUI 16769540,
vă face cunoscut faptul că în data de 14.04.2021, ora 12, va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar Licev Grup SPRL, din localitatea Reșița, str. Horea bl. A2,
parter, licitația publică cu strigare privind vânzarea în bloc a următoarelor
bunuri imobile: -teren extravilan CF nr. 31388 – 5.000 mp, situat în localitatea
Păltiniș, jud. Caraș-Severin -2.550 euro plus TVA; -teren extravilan CF nr. 31387
– 5.500 mp, situat în localitatea Păltiniș, jud. Caraș-Severin -2.958 euro plus
TVA. În cazul în care imobilele scoase la licitație nu se vor vinde la data de
14.04.2021, următoarele licitații vor avea loc în zilele de 06.05.2021,
21.05.2021, 08.06.2021, la aceeași oră și la același preț. Caietul de sarcini se
poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea de 400 lei+TVA.
Înscrierea la licitație și achiziționarea caietului de sarcini se poate face în
fiecare zi de luni până vineri, cu excepția zilei în care are loc licitația. Garanția
de participare la licitație este de minim 10% din prețul de pornire al licitației.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212940 sau la sediul
lichidatorului judiciar.
sunt disponibile accesând pagina
oficială. Relații suplimentare se pot
obține accesând pagina oficială www.
uefiscdi.gov.ro, la sediul U.E.F.I.S.C.D.I.
din București, str.Mendeleev, nr.21-25,
sector 1, Compartiment Resurse
Umane, telefon 021/308.05.25.

CITAŢII
l Dumea Laurentiu, domiciliat în
Roman, Str.Panaite Donici, Bl.6,
Ap.2, sunteți citat la Judecătoria
Roman, în dosarul nr.1651/291/2020,
în 15 Aprilie 2021, ora 11:00.
l În data de 12.04.2021, ora 10:25,
CMF 7, Covasan Ioan este chemat la
Judecătoria Craiova (Tribunalul
Vechi) în calitate de pârât, în dosarul
nr.25391/215/2019*.
l Numitul Gavrilescu Laurențiu
Mircea, cu ultimul domiciliu cunoscut
în localitatea Râmnicu Vâlcea, Bd.
Tineretului nr. 9, Bl. A54, Sc. A, Et. 3,
Ap. 11, județul Vâlcea, este citat la
Judecătoria Râmnicu Vâlcea, pentru
data de 13.04.2021, ora 09:30,
completul Civ C1-MRF1, în calitate
d e p â r â t , d o s a r u l c i v . n r.
7459/288/2020, în procesul de divorț
cu reclamanta Gavrilescu ElenaElida.

l Citație. Doamna Anastasoaiei
Ionela Gabriela, cu ultimul domiciuliu
cunoscut în sat Horodiștea, com.
Cotnari, județul Iași, este citată în
data de 06.04.2021, ora 09.00, la Judecătoria Hârlău, str.Gheorghe Doja,
nr.1, Oraş Hîrlău, judeţul Iaşi, în
dosarul 259/239/2021, al Judecătoriei
Hârlău în proces cu Anastasoaiei
Mihai, având ca obiect ordonanță
președințială încredințare minor.
l Numitul Ciocea Ioan cu ultimul
domiciliu cunoscut in localitatea
Sibiu, Str. Aleea Petuniei nr.8 A, ap.4,
judetul Sibiu, este citat la Judecătoria
Sibiu pe data de 22 aprilie 2021, ora
09.00, completul C12, camera Sala I
in calitate de parat dosarul civil nr.
13725/306/2019 având ca obiect
pretenții, in proces cu Serviciul Public
de Administrare a Domeniului Public
și Privat al Municipiului Sibiu în calitate de reclamant și SC Euroins
România Asigurare Reasigurare SA în
calitate de pârât.

SOMAŢII
l Se aduce la cunoștința publică
faptul că pe rolul Judecătoriei din
Târgu-Secuiesc este înregistrat
dosarul civil nr.69/322/2021, privind
petenții Paszka Lajos și Paszka
Aranka, având ca obiect dobândirea
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dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului situat în
comuna Sânzieni nr.385, județul
Covasna, înscris în CF nr.25652
Sânzieni, sub nr. top 481/1, 482/1, CF
nr.25626 Sânzieni, sub nr. top 481/2,
482/2, CF nr.27511 Sânzieni, (parțial)
sub nr. top 482/4/1, rezultată din
dezmembrarea nr. top 482/4. Prezenta
somație va fi afișată termen de 1 lună
la sediul instanței și la sediul Primăriei Sânzieni, perioadă în care toți cei
interesați pot formula opoziție, în caz
contrar se va trece la judecarea cererii.
l Prin cererea înregistrată sub dosar
520/246/2021, petenta Stoicovici
Elena, domiciliată în Arad, solicită
înscrierea dreptului de proprietate cu
titlu de uzucapiune, prin joncțiunea
posesiilor, asupra imobilului identificat în CF 300869 Hășmaș provenit
din conversia pe hârtie a CF 473
Hășmaș de sub A1, A1.1, nr. top. 113,
114, compus din teren și casa cu
numărul 142, asupra căruia figurează
ca proprietar tabular sub B1.1, B2.1 și
B3.1 Sucan Moise, decedat la data de
19.03.1967. Petenta susține că folosește acest imobil de peste 20 de ani,
cu joncțiunea posesiilor, exercitând o
posesie pașnică, publică, continuă și
sub nume de proprietar. În urma acesteia sunt somați în baza art.130 din
DL nr.115/1938, toți cei interesați ca
de îndată să înainteze opoziție la
Judecătoria Ineu deoarece în caz
contrar, în termen de o lună de la
această ultimă publicare se va proceda
la rezolvarea cererii. Prezenta somație
se va afișa timp de o lună la tabla de
afișare a Judecătoriei Ineu și la
Primăria Comunei Hășmaș.

DIVERSE
l Comunicat pentru Ap.22 din blocul
R4 din strada Calea București
-Craiova. Asociația de Proprietari
R4+R5 Calea București face cunoscut
că a emis un act administrativ pentru
Ap.22 din blocul R4. Vă așteptăm la
asociație în timpul programului de
lucru pentru ridicarea lui.
l Anunţ de intenţie -etapa de inițierePrivind elabolarea Planului Urbanistic Zonal în scopul: „Construire
magazin” Construire spaţiu comercial
regim de înălțime parter înalt, branşament la utilități, creeare accese,
amenajare parcare, împrejmuire
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parţială și amplasare reclame luminoase”. Iniţiator: Dumitru Cristina
Ioana, adresa: Sat Vidra, Comuna
Vidra, judeţul Ilfov, cod poștal
077185, sola (tarla) 9, parcela 536,
537, 538, 539, 540, 542/2, 543, 544,
545, 546, 547, 547/1, 548, 549, str.
Ulcioara, nr.2, nr.cadastral 60662.
Elaborator: Square Studio Architecture S.R.L. Sediu: str.Toamnei, nr.120,
sector 2, Bucureşti. Obiective și argumente: Obiectul proiectului îl constituie realizarea unui spaţiu comercial
cu produse nealimentare. Scopul
investiţiei este acela de a asigura
deservirea populaţiei rezidente a zonei
în care acesta urmează a se va
construi, cu produse de calitate
sporita, precum şi acela de a îmbunătăţi considerabil aspectul urbanistic al
zonei. Suprafaţa terenului pe care se
doreşte realizarea documentaţiei de
urbanism este de 5.723mp. Observaţiile sunt necesare în vederea elabor ă r i i P. U . Z . R e s p o n s a b i l i t a t e a
informării și consultării publicului:
Dumitru Cristina Ioana, Serviciul
Urbanism din cadrul Primăriei
Comunei Vidra. Observaţiile și propunerile pot fi transmise în termen de 25
zile de la demararea etapei, în mod
direct prin Registratura Primăriei
Comunei Vidra. Datele de contact ale
reprezentantului proiectantului,
responsabil cu informarea și consultarea publicului: Elaborator:
S.C.Square Studio Architecture -urb.
Andrei Oproiu (RUR: DZO și E).
Etapele preconizate pentru consultarea populaţiei sunt: 1)Etapa pregătitoare; 2) Etapa elaborării
propunerilor; 3)Etapa de aprobare.
l Anunț de intenție -etapa de inițierePrivind elabolarea Planului Urbanistic Zonal în scopul: „Construire
magazin „Penny” și magazin produse
alimentare carne și brânzeturi, accese
auto și pietonale, parcări, amenajări
exterioare, sistematizare verticală,
panou publicitar, post trafo, branșamente și organizare de șantier”. Inițiator: S.C.General Capital Team S.R.L.
Adresa: Sat Vidra, Comuna Vidra,
județul Ilfov, cod poștal 077185, sola
(tarla) 9, parcela 536, 537, 538, 539,
540, 542/2, 543, 544, 545, 546, 547,
547/1, 548, 549, str.Ulcioara, nr.2,
nr.cadastral 60424. Elaborator: Square
Studio Architecture S.R.L. Sediu: str.
Toamnei, nr.120, sector 2, București.

Obiective și argumente: Obiectul
proiectului îl constituie realizarea
unui spațiu comercial cu produse
alimentare și nealimentare. Scopul
investiţiei este acela de a asigura
deservirea populaţiei rezidente a zonei
în care acesta urmează a se va
construi, cu produse de calitate
sporită, precum şi acela de a îmbunătăţi considerabil aspectul urbanistic al
zonei. Suprafața terenului pe care se
dorește realizarea documentației de
urbanism este de 5.200mp. Observațiile sunt necesare în vederea elabor ă r i i P. U . Z . R e s p o n s a b i l i t a t e a
informării și consultării publicului:
S.C.General Capital Team S.R.L.
Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei Comunei Vidra. Observațiile și
propunerile pot fi transmise în termen
de 25 zile de la demararea etapei, în
mod direct prin Registratura Primăriei Comunei Vidra. Datele de contact
ale reprezentantului proiectantului,
responsabil cu informarea si consultarea publicului: Elaborator
S.C.Square Studio Architecture S.R.L.
-urb.Andrei Oproiu (RUR: DZO și E).
Etapele preconizate pentru consultarea populaţiei sunt: 1)Etapa pregătitoare. 2)Etapa elaborării propunerilor.
3)Etapa de aprobare.

LICITAŢII
l Regia Națională a Pădurilor
-ROMSILVA prin Direcția Silvică
Iaşi, cu sediul în Iaşi, str.Gh.Asachi,
nr.2, telefon 0232/244.680, fax
0232/244.631, organizează la sediul
său în data de 29.04.2021, orele 11:00,
licitație la sediul unității, pentru
vânzarea obiectivului „District Silvic
Voinești”. Informații suplimentare la
sediul Direcției Silvice Iași, Compartiment Producție sau telefon
0232/244.680.
l Anuntul Public: UAT Comuna
Vladeni judetul Ialomita, organizeaza
Licitatie publica deschisa pentru
inchirierea suprafetei de 117,4721 ha
teren arabil extravilan impartit in 37
de loturi cu suprafete cuprinse intre
1,00 ha si 45,73 ha, situat in extravilanul comunei Vladeni, Judetul
Ialomita, aflat in Domeniul Privat al
Comunei Vladeni Judetul Ialomita.
Licitatia va avea loc in data de
19.04.2021, ora 9:00. Pretul de
pornire al licitatiei este de 1000 lei/ ha/
an. Ofertele se depun la sediul prima-

riei comunei Vladeni din strada
Mihai Viteazul nr.35 pana la data de
19.04.2021 ora 8:30, primirea solicitarilor de clarificari pina la 12.04.2021,
ora 17:00. Documentatia de atribuire
se poate procura de la sediul Primariei, relatii suplimentare telefon
0243313631
l CEC Bank S.A.Sucursala Drobeta
Tr.Severin cu sediul în Drobeta Tr.
Severin, Str.D.Cantemir, nr.6, jud.
Mehedinți, organizează în data de
14.04.2021, ora 13.00, licitaţie
deschisă fără preselecţie pentru
vânzarea autoturismului Dacia
Logan, cu nr.înmatriculare MH 50
VIU, an fabr.2008, primul proprietar,
motor 1.461cmc, motorină, 214.644km
rulati, culoare gri, preţul minim de
pornire de 4.794Lei. Dosarul de
prezentare se poate achiziționa de la
sediul Sucursalei CEC Bank Drobeta
Tr.Severin, la pretul de 20Lei -inclusiv
TVA, până la data de 13 aprilie 2021,
ora 16:00. Vizionarea autoturismului
se poate face la sediul de mai sus, de
către persoanele care au achizitionat
dosarul de prezentare, numai în zilele
lucrătoare din perioada 05-13 aprilie
2021 și în intervalul orar 09:00-16:00.
Informaţii suplimentare puteţi obţine
la telefon 0252/316.153, int.36017,
36009, 36036.
l Insolvein SPRL, cu sediul în Timişoara, str.Simion Bărnuţiu, nr.71, ap.1,
în calitate de lichidator judiciar al
JICOM SRL, CUI:3981117, organizează licitație publică cu strigare în
fiecare zi de vineri a fiecărei săptămâni,
începând cu data de 09.04.2021, ora
13:00, la sediul lichidatorului judiciar,
pentru vânzarea bunurilor mobile după
cum urmează: Materiale de construcții
rezultate din 2 clădiri; cărămidă, țiglă,
etc.- 8.300Lei +TVA. Nu este inclusă
demolarea. Cei interesaţi să participe la
licitaţia publică cu strigare vor depune
ofertele de cumpărare la sediul lichidatorului judiciar indicat mai sus. Prețul
integral al bunurilor se va achita în
termen de maxim 2 zile de la data
vânzării. Toţi cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor mobile licitate
să anunţe lichidatorul judiciar, înainte
de data stabilita pentru licitaţie
(09.04.2021) sub sancţiunea de a nu
mai fi ţinuţi in seama după această
dată. Alte informaţii le puteţi afla de la
lichidatorul judiciar la tel.0770.224.401.

l Anunț de Vânzare- Automobil mixt
Mitubishi L200- prin Licitație Publică
Deschisă, cu strigare: Oficiul de
Cadastru și Publicitate Imobiliară
Neamț, cu sediul în Piatra Neamț, str.
Mihai Eminescu, nr.26B, etaj 4, camera
41, vă invită în data de 15.04.2021, ora
10:00 să luați parte la licitația publică
deschisă cu strigare, organizată în
vederea vânzării următorului mijloc
fix: Automobil Mixt, Marca Mitsubishi,
tipul /varianta L200 4WD TD, an
fabricație 2002, culoare albastru
metalizat, sursa de energie: motorină,
în stare funcțională. Adresa, data și
ora ținerii licitației pentru vânzarea
bunului, precum și datele de desfășurare a următoarelor licitații, în caz de
readjudecare: Licitația inițială : Sediu
OCPI Neamț– data: 15.04.2021, ora:
10:00; Licitația 2: Sediu OCPI Neamț–
data: 21.04.2021, ora: 10:00; Licitația 3:
Sediu OCPI Neamț– data: 27.04.2021,
ora: 10:00. La licitație poate participa
orice persoană fizică sau juridică
potential cumpărătoare, care prezintă,
la data ținerii ședinței de licitație,
următoarele documente: •Dovada
achitării cotei de cheltuieli de participare la licitație: chitanța eliberată de
caseria instituției sau virament bancar
în contul de trezorerie al Instituției,
RO08TREZ 491501503 XXXXXXX,
deschis la Trezoreria Piatra Neamț,
CIF OCPI Neamț 9776391; •Copie a
Certificatului de Înmatriculare la
Registrul Comerțului și Codul Fiscal,
pentru persoanele juridice, sau copie
act de identitate pentru persoanele
fizice; Documentele de participare la
licitația de vânzare a bunului, se depun
la sediul OCPI Neamț, cu cel mult 5
zile înaintea datei stabilite pentru
ținerea licitației de vânzare a bunului.
Prețul de pornire al licitației este de:
17.111 lei, respectiv 3500 €, la cursul
de 1 €= 4.8888 lei, din data de
24.03.2021. Cota de cheltuieli de participare este de 3% din valoarea bunului
scos la licitație, adică: 513 lei. Pentru
informații suplimentare, vă rugăm să
sunați la numărul de telefon:
0233.217.142.
l ANUNŢ privind concesionarea prin
licitaţie publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galaţi,
situat în str. Movilei nr. 97A. 1. Informaţii generale privind concedentul:
Municipiul Galaţi - cod fiscal 3814810,
S t r. D o m n e a s c ă , n r. 5 4 , Te l :

ANUNȚURI
0236/307.718, Fax: 0236/461.460;
E-mail: contracte.teren@primariagalati.ro; 2. Informaţii generale privind
obiectul concesiunii: Teren intravilan,
str. Movilei, nr. 97A, se identifică în
Cartea funciară a municipiului nr.
126401, nr. cadastral 126401. Conform
C e r t i f i c a t u l u i d e U r b a n i s m n r.
742/20.07.2020 terenul se concesionează în vederea edificării unui imobil
- spaţiu comercial şi birouri; 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Persoanele fizice/ juridice
interesate să participe la procedura de
concesionare se vor adresa Serviciului
Închirieri, Concesiuni şi Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale pentru achiziţionarea Caietului de sarcini. Preţul
acestuia este de 30 de lei şi se achită la
casieria instituţiei. Data limită pentru
solicitarea de clarificări - 12.04.2021,
persoane de contact Mardare Petru
Eugen, Chiţu Laura Iulia; 4. Informaţii
privind ofertele: La licitaţie pot participa persoane fizice/ juridice române,
care îndeplinesc cumulativ următoarele
condiţii: a) Au achiziţionat Caietul de
sarcini şi au achitat garanţia licitaţiei,
în cuantum de 1699 lei, reprezentând
cuantum de 1% din valoarea de piaţă
total propusă; b) Au depus oferta
împreună cu toate documentele solicitate în documentaţia de atribuire, în
termenele prevăzute de aceasta; c) Au
îndeplinit la zi toate obligaţiile de plată
exigibile a impozitelor, a taxelor şi a
contribuţiilor către bugetul consolidat
al statului şi către bugetul local; d) Nu
sunt în stare de insolvenţă, faliment
sau lichidare. Ofertele se depun la
sediul Primăriei Municipiului Galaţi,
str. Domnească nr. 54, Serviciul Închirieri, Concesiuni şi Vânzări Terenuri,
Cabinete Medicale, în două plicuri
sigilate, unul exterior şi unul interior,
care se vor înregistra în ordinea
primirii lor. Data limită de depunere a
ofertelor: 16.04.2021; 5. Data şi locul în
care se va desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 19.04.2021, la
sediul Primăria Municipiului Galaţi,
str. Domnească nr. 54; 6. Instanţa
competentă în soluţionarea litigiilor
apărute: Tribunalul Municipiului
Galaţi, str. Brăilei, nr. 153, jud. Galaţi,
tel: 0236.412130, email: tr-galati-comunicare@just.ro.
l Consiliul Local al comunei Bughea
de Jos, cu sediul în comuna Bughea
de Jos, județul Argeș, strada Ion
Marin Iovescu nr.47, tel/fax 0248 536
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808, anuntă organizarea licitației
publice cu ofertă în plic pentru concesionarea unei suprafețe de pășune în
suprafată de 12,89 ha, aparținând
domneiului public al comunei, situată
în punctul Bîndea, și o altă suprafață
de 19.09 ha, aparținând domeniului
public al comunei, situată în punctul
Mlaca; Pretul de pornire la licitatie
este stabilit după cum urmează: - 300
lei /ha/an – suprafată păsune Bîndea;
- 300 lei/ha/an - suprafață pășune
Mlaca: Durata concesiunii este de 5
ani. Deschiderea ofertelor va avea loc
în data de 16 aprilie 2021, ora 11:00
la sediul Primăriei comunei Bughea
de Jos. Caietul de sarcini poate fi
cumpărat de la sediul primăriei. Taxa
de particpiare - pentru pășunea din
punctul Bîndea taxa de participare la
licitatie este de 100 lei; - pentru
pășunea din punctul Mlaca taxa de
participare la licitatie este de 150 lei.
Taxa de participare va fi achitată
până 15.04.2021 la caseria Primăriei
comunei Bughea de Jos. Documentele
de înscriere la licitatie, împreună cu
actele doveditoare ale efectuării
plătilor, vor fi depuse până la data de
15.04.2021, ora 14:00 la Registra
Primăriei comunei Bughea de Jos,
într-un singur exemplar. Clarificări cu
privire la cele de mai sus se pot obține
la sediul primăriei comunei Bughea
de Jos până la data de 05.04.2021 ora
14:00.
l ABI Automotion SRL - în faliment
anunta Vanzarea Prin Licitatie
Publica a bunurilor mobile/imobile
reprezentand : autoturism Opel Astra
, serie șasiu WOLOTGF355G017413,
număr înmatriculare AR-52-ABI =
valoare pornire licitatie = 410 euro;
autoturism Opel Astra, serie șasiu
WOLOTGF695G102370, număr
înmatriculare AR-16-ABI = valoare
pornire licitatie = 600 euro; autoturism Opel Caravan, serie șasiu
WOLOTGF355G015532, număr
înmatriculare AR-46-ABI = valoare
pornire licitatie = 420 euro. Pretul De
Pornire Al Licitatiei Este De 40% Din
Pretul De Evaluare, In Lei La Cursul
Bnr De La Data Licitatiei + T.V.A,
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
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12.04.2021, orele 10:00, 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 19.04.2021, orele
10:00 si respectiv in data de
07.05.2021, orele 10:00.
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 SouthWest Logistic Park SRL, constand in
mijloace de transport: Volkswagen
Golf, AC Break, 2008, Benzina, in
valoarea de 1.760 euro exclusiv TVA,
IVECO 65C15 DAILY, camion, 2004,
motorina in valoarea de 8.880 EURO
exclusiv TVA, Jeep Wrangler, AE
Cabriolet, 2011, motorina, in valoarea
de 16.400 EURO exclusiv TVA si
Volkswagen Transporter, BB Furgon,
2011, motorina, in valoarea de 4.240
EURO exclusiv TVA. Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii
falite se va organiza in data de
09.04.2021 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 16.04.2021 si
23.04.2021 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/
0721.236.313.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Total
Confort SRL desemnat prin sentinta
civila nr. 3250/ 25.05.2017, pronuntata
in dosar nr. 13833/3/2013 aflat pe rolul
Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII a
Civila, anunta scoaterea la vanzare
prin licitatie publica a bunurilor
mobile constand in instalatii tehnice,
aparatura de masurat si electronice
birou, mobilier si aparatura birotica,
in valoarea totala de 8.749,20 lei
exclusiv TVA. Vanzarea bunurilor
mobile apartinand societatii falite se
va organiza in data de 09.04.2021 ora
14:00, prin licitatie publica. In cazul in
care bunurile nu se vor adjudeca la
termenul de licitatie stabilit, se vor
organiza licitatii saptamanale, la
aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi
conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4,
ap.10, sector 3, unde se vor depune
documentele de inscriere la licitatie

mentionate in caietul de sarcini, cel
tarziu pana in preziua licitatiei, ora
12:00. Date despre starea 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. Caietul de sarcini se
poate achizitiona la sediul lichidatorului judiciar sau prin virament
bancar. Costul unui caiet de sarcini
este de 300 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.
l Licitaţie Publica: Debitorul SC
Competent Serv SRL, cu sediul în Dr.
Tr. Severin, str. Walter Maracineanu,
nr. 110, jud. Mehedinţi, CIF: 6098138,
J25/932/1994 aflata în procedură de
faliment, in bankruptcy, en faillite în
dosar nr. 2304/101/2013 aflat pe rolul
Tribunalului Mehedinți, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență
SPRL, prin asociat coordonator ec.
Emil Popescu, cu sediul in loc. Dr. Tr.
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud.
Mehedinti, scoate la vânzare urmatoarele bunuri: - Proprietate imobiliara
Teren+Constructii situat in loc.
Malovat, str. Calea Targu Jiului, nr.6,

ANUNȚURI
jud.Mehedinti, nr. C.F. 50145 (Nr. CF
vechi 292) la pretul de 189.703,00
EURO, pret neafectat de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii) formata din: - Teren intravilan
in suprafata totala de 16833 mp. nr.
cadastral – 50145 ;- Ateliere (2buc.) cu
o suprafata utila de 559,50 mp, nr.
cadastral 50145-C1; - Magazie Materiale (2 buc.) cu o suprafata construita
de 367,03 mp, nr. cadastral 50145-C2;Birou si Laborator cu o suprafata
construita de 297,15 mp, nr. cadastral
50145-C3; - Sopron cu o suprafata
construita de 387,65 mp, nr. cadastral
50143-C4; - Magazie cu o suprafata
construita de 87,35 mp. Pretul pentru
bunul imobil descris anterior este
diminuat cu 15% fata de pretul
stabilit prin raportul de evaluare
depus la dosarul cauzei si se afla în
garanția rang I a creditorului G-Trust
MH SRL (succesor de drept al Invest
Capital Malta LTD), cu rangul I
conform contract de ipoteca nr.
2015/24.07.2008 emis de BNP Marin
Andreca Alexandra si contract de
cesiune creanta. Teren intravilan
situat in loc. Dr. Tr. Severin, jud.
Mehedinti (intre str. Iazului si Centura
Noua, la aproximativ 300 mp de intersectia cu drumul spre Cerneti) cu o
suprafata de 5.265 mp avand numar
cadastral 63112, nr. C.F. 63112 (nr. CF
vechi 15131) la pretul de 66.339,00
EURO , pret diminuat cu 30% fata de
pretul stabilit prin raportul de
evaluare (echivalentul in lei la cursul
BNR din ziua platii, pret neafectat de
TVA) Licitaţia publica cu strigare
organizata la data de 12.04.2021 orele
14:00 se va realiza cu respectarea
reglementarilor legale impuse de
starea de alerta, la biroul lichidatorului judiciar din Dr. Tr. Severin, str.
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti.
Informăm toți ofertanţii faptul că
sunt obligaţi să depuna o garanţie
reprezentând 10% din preţul de
pornire al licitaţiei pentru fiecare bun
și să achiziționeze caietul de sarcină in
suma de 1000 lei pentru fiecare bun
pana la data de 09.04.2021 orele
1 7 : 0 0 . N r. c o n t : R O 1 1 B R M A
0999100085359511 deschis la Banca
Romaneasca. Invităm pe toti cei care
vor să participe la şedinţa de licitaţie
organizata pentru data de 12.04.2021
să transmita secretariatului lichidatorului judiciar oferte de cumpărare,
documentele prevazute pentru a parti-
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cipa la licitatie in caietul de sarcini,
dovada achitarii garantiei de participare si a caietului de sarcini, în copie
xerox, la adresa de email office@
consultant-insolventa.ro sau la cutia
postala. Avand in vedere măsurile de
prevenire a răspândirii virusului
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.). Titlul executoriu în baza

căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile
descrise anterior, o reprezinta incheierea din data de 19.12.2016 de
deschidere a procedurii de faliment
pronunțată de către judecătorul sindic
i n d o s a r u l d e i n s o l v e n ț ă n r.
2304/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti. 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 sanctiunea prevazută de
lege. In masura in care creditorul
garantat doreste sa participe la licitatia publica cu strigare prin sistemul

de videoconferinta, acesta este obligat
sa achite cheltuielile de procedura
pana la data de 09.04.2021 orele 17:00
dupa cum urmeaza: Cheltuieli
privind onorariu administrator/lichidator judiciar si cheltuieli de procedura calculate pro rata la valoarea de
evaluare a bunului imobil Proprietatea imobiliarra situata in loc.
Malovat, str. Tg. Jiului nr.6 ,jud Mehedinti –cheltuieli de procedura pentru
participare la licitatia publica cu strigare in suma de 144.191,76 lei.
(118832,61 cheltuieli onorariu lichidator judiciar si 25359,15 lei cheltuieli
de procedura) Relaţii la telefon
0742592183, tel./fax : 0252354399 sau:

office@consultant-insolventa.ro.;
Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL

PIERDERI
l Subscrisa Miere Dana Constructii
SRL, inmatriculata la Oficiul Regist r u l u i C o m e r t u l u i s u b n r.
J40/8408//2018, CUI 39485688 declar
pierdut Certificatul de inregistrare al
societatii si Certificatul Constatator aferent emis in temeiul art.171
alin.(1), lit.c) din Legea nr. 359/2004,
in original eliberate de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Le declar nule.

