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OFERTE SERVICIU
l Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare și Încercări
pentru Electrotehnică- ICMET
Craiova organizează concurs
pentru ocuparea functiei de
instalator- 1 post. Obiectul principal de activitate al ICMET
Craiova este „Cercetare și
dezvoltare în alte științe naturale și inginerie” (cod CAEN
7219) și este stabilit prin HG
nr.81/11.02.1999, modificată
prin HG nr.1495/2008, privind
organizarea și funcționarea
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare și Încercări
pentru Electrotehnică- ICMET
Craiova. Concursul se va desfășura la sediul ICMET Craiova
din Bvd.Decebal, nr.118A,
Craiova, în data 04.09.2020,
începând cu ora 9:00. Data
limită de depunere a dosarului:
31.08.2020, ora 14:00. Metodologia de concurs, Regulamentul
de desfășurare a concursului,
Criteriile de selecție, Atribuțiile
funcției, etc. se obțin de pe
pagina web a institutului: www.
icmet.ro, sau de la sediul
unității. Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de
telefon: 0351.404.888, interior
218 (în intervalul orar 9:0015:00) sau la adresa de e-mail:
istanca@icmet.ro
l Primăria Comunei Bicazu
Ardelean, judeţul Neamţ, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadă
determinată a funcției contractuale de execuție, vacante, de
șofer microbuz școlar, în cadrul
Serviciului Deservire și Pază, pe
perioada contractului de finanţare a proiectului „Modernizare
Sistem Educaţional al Şcolii
Gimnaziale nr. 1 Bicazu Ardelean, Judeţul Neamţ”, până la
data de 30.11.2021. Concursul
se organizează la sediul Primăriei Bicazu Ardelean în data de
24.08.2020, ora 10:00, proba
practică, iar interviul se va
susține cu respectarea prevederilor H.G.nr.286/2011, actualizată pentru aprobarea normelor
privind organizarea concursului
pentru ocuparea unei funcții
contractuale vacante, în data de
27.08.2020, ora 10:00. Dosarele
de înscriere la concurs se pot
depune pâna la data de
14.08.2020, ora 16.00, la sediul
Primăriei Comunei Bicazu
Ardelean, secretariat -compartiment Resurse umane. Condiţiile

de participare la concurs pentru
postul de șofer microbuz școlar:
Condiţiile generale prevăzute
la art.3 din H.G.nr.286/2011,
actualizată; Condiții specifice:
-vechime în funcția de șofer
categoria D -minimum 2 ani;
-studii medii liceale absolvite cu
diplomă de bacalaureat sau
absolvent de școală profesională; -atestat profesional transport public de persoane în
termen de valabilitate; -posesor
permis conducere categoriile B
și D; -aviz, psihologic cu mențiunea „apt psihologic transport
persoane”; -cunoștințe minime
de mecanică auto. Relaţii suplimentare se pot obţine de la
Primăria Bicazu Ardelean,
judeţul Neamţ, compartiment
Resurse Umane telefon
0233.255.301.
l Spitalul Orășenesc Ineu, cu
sediul în Ineu, str. Republicii
nr. 2, Jud.Arad, organizează în
data de 24.08.2020 concurs,
conform H.G.nr.286/2011 și
H.G.nr.1027/Noiembrie 2014
pentru următoarele posturi
contractual vacante: -un post
de infirmieră -în cadrul secției
Secției Medicină Internă; -un
post de infirmieră -în cadrul
compartimentului chirurgie
generală; -un post de îngrijitoare -în cadrul compartimentului Laboratorului de Analize
Medicale; -un post de referent
de specialitate studii superioare
în cadrul Compartimentului
RUNOS. Concursul constă în
proba scrisă care va avea loc în
data de 24.08.2020, ora 09.00 și
proba practică în data de
24.08.2020, ora 14:00, la sediul
Spitalului Orășenesc Ineu.
Condiții de participare: 1.
Condiții generale: -pentru
participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească
condițiile prevăzute la art.3 din
HGR 286/2011. 2. Condiții
specifice pentru infirmieră:
-diplomă de absolvire 10 clase;
-vechime în muncă minim 3
ani. 3. Condiții specifice pentru
îngrijitoare: -diplomă de absolvire 10 clase; -vechime în
muncă minim 3 ani. 4. Condiții
specifice pentru referent de
specialitate cu studii superioare: -studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; -cunoștințe
operare PC; -vechime în muncă
minim 6 luni. Candidații vor
depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile
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lucrătoare de la publicarea
anunțului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Spitalului Orășenesc Ineu. Relații
suplimentare la sediul: Spitalului Orășenesc Ineu, persoană
de contact: Haragea Adina,
telefon 0257.511.221.

CITAȚII
l Judecătoria Iași, Dosar
nr.28364/245/2019. Reclamant
Parohia Sf. Vasile cel MareTătărași, str.Vasile Lupu, nr. 38,
Iași, în proces cu UAT Municipiul Iași, în calitate de pârât.
Obiectul procesului uzucapine.
l Patrascu Lucia-Octavia cu
ultimul domiciliu cunoscut in
Timisoara, b-dul.Take Ionescu,
nr.10-16, jud.Timis, este citata
la Judecatoria Turda pe data de
15.09.2020, ora 10:00 in calitate
de parata in dosar:c.
nr.3340/328/2019.
l Greta Fumitru, Greta
Dumitru Senior, Vana Vasile lui
Iounas toti cu domiciliul necunoscut sunt citati la Judecatoria
Turda in data de 28.09.2020, ora
9:00 in calitate de parati in
dosar:c.nr.8179/328/2019.
l Numitul Bandula Piedon cu
domiciliul necunoscut este citat
la Judecatoria Turda la data de
15.10.2020, ora 12:00 in calitate
de parat in dosarul:nr.902/328/2019.
l Numitul Chis I.Vasile cu
domiciliul necunoscut este citat
in calitate de parat la Judecatoria Satu Mare la data de
22.09.2020, ora 10:00 in calitate
de parat in dosar:c.
nr.9319/296/2019.
l Numitul Barabas Iuliu cu
ultimul domiciliu cunoscut in
Campia Turzii, str.Baba Novac,
nr.21, jud.Cluj, este citat la
Judecatoria Turda la data de
06.10.2020, ora 8:30, in calitate
d e
p a r a t
i n
dosar:nr.5930/328/2019.
l Toți cei interesați a face
opoziție la dobândirea dreptului
de proprietate prin uzucapiune
de către Popoiu Victoria, asupra
imobilului situat în Moieciu de
Jos, județul Brașov, înscris în
CF 102558 Moieciu, top 6389,
teren fâneață în suprafață de
1.894mp, sunt invitați la Judecătoria Zărnești în data de

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

01.10.2020, ora 10:00, Dosar
nr.513/338/2020, C16.
l Munteanu Emilia Georgiana,
în calitate de reclamantă,
citează pe Carcadia Maria, în
calitate de pârâtă, cu domiciliu
necunoscut, în data 08.09.2020,
ora 09:00, la Judecătoria Drăgășani, în dosar nr. 2370/223/2019,
având ca obiect dezbaterea
succesiunii după defunctul
Carcadia M. Emil, decedat la
26.12.2014, cu ultimul domiciliu
în Drăgășani, str. Melodiilor, Bl
M, sc B, ap. 1, județul Vâlcea.

SOMAȚII
l Emisa in temeiul art. 130 din
Decretul - Lege nr. 115/1938,
astfel cum s-a dispus prin rezolutia din data de 27.05.2020,
privind cererea inregistrata sub
dosar nr. 864/246/2020 al Judecatoriei Ineu, formulata de
petentii David Teodor si David
Ancuta, ambii cu domiciliul in
Ineu, str. George Cosbuc, nr.
105, Jud. Arad, avand ca obiect
uzurpaciune, cu termen de
judecata la data de 15.07.2020,
ora 10:00, prin care solicita sa se
constate ca au dobandit dreptul
de proprietate pe titlu de uzurpaciune asupra imobilului identificat in CF nr. 312505 Ineu, nr.
CF vechi 680 Ineu, nr. Top 675676b/2, in suprafata de 719 mp,
compus din gradina. Toţi cei
interesaţi au posibilitatea să
depună de îndată opoziţie la
Judecătoria Ineu intrucat în caz
contrar în termen de o luna de
la ultima publicare sau afisare
se va proceda la analizarea
cererii petentilor cu privire la
constatarea dreptului lor de
proprietate.

DIVERSE
l Czank Iosif Cornel și Nitu
Czank Elisabeta Veronica
anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul Desființare
parțială hală existentă,
construire hală parter -propus a
fi amplasat în trup izolat de
intravilan municipiul Arad
-Timișoara, km 7, FN (CF
345487), jud.Arad. Informațiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Arad,
str.Splaiul Mureș, FN, jud.Arad
și la sediul titularului din Arad,
strada Livezilor nr.41, jud.Arad,
în zilele de luni până vineri,
între orele 9:00-14:00. Observa-

GATA!
Simplu, nu?

țiile publicului se primesc zilnic
la sediul APM, str.Splaiul
Mureș, FN, jud.Arad.
l Inchiriez 2 camere mari,
separate, într-un apartament
format din 4, zona ultracentrala
(Calea Victoriei). Detalii la
telefon 0721542169. Kaposta
Laura Florina, Kaposta Adrian,
Hut Rodica, Mihaila Catalin
Daniel, Mihaila Raluca
Cornelia, titular al proiectului
PUZ si Rlu Construire Locuinte
Individuale Si Imprejmuire La
Frontul Stradal, situat in Cartierul Gradiste, Zona Sanevit,
aduce la cunostinta publicului
ca decizia etapei de incadrare
conform H.G. nr. 1076/2004,
este cea de adoptare a planului
fara aviz de mediu. Propunerile
de reconsiderare a deciziei se
vor transmite in scris in termen
de 10 zile calendaristice, de la
publicarea anuntului, la sediul
APM Arad, Splaiul Mures FN,
telefon 0257280996, fax
0257289767.
l Notificare. SC Sava&Co
Fiore SNC, prin reprezentant
administrator Sava Florica,
către D-l Mihail Berbeaca
Dumitru, cu ultimile domicilii
c u n o s c u t e î n Tu l c e a , s t r.
Babadag, nr.12, bl.B6, sc.B, ap.1
și str.Salcâmilor, nr.20, vă pun
în vedere că în termen de 30 zile
să mă contactați în vederea
hotărârii de comun acord a
dizolvării și lichidării acestei
firme, care din 2009 nu a mai
avut nici un fel de activitate, eu
fiind nevoită să țin o evidență
contabilă la o activitate pe zero
a firmei în ultimii 11 ani. În caz
contrar, vă aduc la cunoștința
că mă voi adresa instanței de
judecată. Telefon de contact:
Avocat- Mariana Gheorghe:
0744.492.090.
l Anunţ Public. S.C. Lidl
Discount S.R.L. cu sediul în sat
Nedelea, com. Ariceștii Rahtivani, DN 72, Crângul lui Bot,
km 73+810, județul Prahova,
titular al activității corespunzătoare codului CAEN Rev. 2
4711 -Comerț cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de
produse alimentare, băuturi și
tutun, în cadrul obiectivului
„Supermarket Lidl” amplasat
în municipiul Bârlad, Bd. Republicii, nr.3, jud. Vaslui, anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a
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autorizației de mediu nr.
69/07.05.2012, pentru activitatea declarată. Informatii
privind documentatia depusa
pot fi obtinute la sediul APM
Vaslui, str. Călugăreni, nr.63,
tel. 0335.401723, fax
0235.361.842, in zilele de
luni-vineri, între orele 8:0014:00. Observatiile publicului,
contestaţiile, sugestiile legate
de activitate se depun în scris,
sub semnătură şi cu datele de
identificare, la sediul APM
Vaslui, pe toata durata derularii procedurii de autorizare.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare. Consiliul de
administrație al societății
Romlux Lighting Company SA,
cu sediul social în Mun.București, B-dul Constructorilor, nr.
20A, Tronson A, cam. E5A.09,
Sector 6, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul București cu
nr.J40/13239/2012, având Identificatorul Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.
J40/13239/2012 și Codul de
Identificare Fiscală
RO14467910, convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății la
data de 31.08.2020, ora 14:00,
la adresa din: Mun.București,
B-dul Pierre de Coubertin
nr.3-5, Office Building, etaj 6,
Sector 2, pentru toți acționarii
înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de
24.08.2020, cu următoarea
ordine de zi: 1. Ratificarea deciziei Consiliului de administrație al societății
nr.1/24.07.2020 prin care s-a
aprobat încheierea unui
contract de împrumut, precum
și ratificarea Contractului de
împrumut nr.45RC/24.07.2020
încheiat în acest sens de către
societate, în calitate de împrumutător, și împrumutatul
Romarta Industrial SA (CUI
17469100, J40/14638/2012). 2.
Mandatarea unor persoane
pentru a efectua formalitățile
legale ce se impun în vederea
îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârii adoptate de
adunarea generală. În cazul în
care cvorumul necesar nu se va
întruni la data menționată,
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății se
va ține la data de 01.09.2020, la
aceeași oră și în același loc, cu
aceeași ordine de zi. Documen-

tele și materialele informative
referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi a
adunării pot fi obținute de la
sediul societății. Acționarii pot
participa la adunare personal
sau prin reprezentanți, în baza
unei procuri speciale, conform
dispozițiilor legale în vigoare
aplicabile și ale actului constitutiv.

LICITAȚII
l Societatea AS3 -Administrare Străzi S3 SRL, intenționează să încheie un contract de
achiziție publică pentru lucrări
de proiectare, furnizare și
execuție fațade ventilate decorative exterioare și tâmplării
exterioare tip perete cortină
pentru Clădire C1, din cadrul
proiectului „Modernizare și
Reabilitare Parc Pantelimon”.
„Documentația de atribuire” se
poate solicita la adresa de
email: achizitii@as3-strazi.ro
sau la adresa din Șoseaua Gării
Cățelu, nr.1M (Parc Pantelimon), Sector 3, București.
Data limită de depunere a ofertelor este 07.08.2020, ora 17:00.
l S.C. „Citadin” S.A. Iasi, cu
sediul in Bd. T. Vladimirescu,
nr. 32C, cod 700310, organizeaza la sediul sau “Licitatie
Deschisa”, cu oferte de pret in
plic inchis, in vederea atribuirii
contractului “Achizitie Buldoexcavator Prin Contractarea
Finantarii De Tip Leasing
Financiar Pentru O Perioada
De 60 Luni”. Procedura de
achizitie se va desfasura
conform prevederilor “Regulamentului privind organizarea si
desfasurarea achizitiilor” al SC
Citadin SA Iasi. Pentru participare la procedura de achizitie,
ofertantii trebuie sa indeplineasca conditiile cerute in
“Documentatia de achizitie”.
Documentatia de achizitie va fi
postata pe site-ul societatii
www.citadinis.ro si va fi accesata pana pe data de 05.08.2020
pe baza de cod unic de acces, ce
va fi comunicat doar persoanelor care solicita in scris
accesul la documentatie cu date
de identificare clara si cu declaratie pe propria raspundere
privind siguranta informatiilor
pentru evitarea introducerii
unor virusi in sistemul informatic al societatii. Criteriul
care va fi aplicat pentru evaluarea ofertelor: pretul cel mai

scazut. Documentatia de ofertare va fi depusa la sediul SC
Citadin SA pana la data de
10.08.2020 ora 10:00.Deschiderea ofertelor va avea loc la
data de 10.08.2020, ora 12:00,
la sediul S.C. Citadin S.A.
Relatii suplimentare privind
procurarea documentatiei si
conditiile de participare se pot
obtine la tel.: 0751048290;
e-mail: achizitii_citadin@
yahoo.com .
l Doly Super Market S.R.L.,
societate in faliment, prin
lichidator judiciar Andrei Ioan
IPURL, cu sediul in Ploiesti,
Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap.
31, Jud. Prahova, vinde la licitatie, in bloc, urmatoarele
bunuri: vopsea, adeziv, fitinguri, tevi PVC, coturi, chit,
suruburi, becuri, aracet, grund,
baterii sanitare, etc. Lista
completa a tuturor bunurilor si
preturilor, poate fi consultata
in anexa de pe site-ul lichidatorului judiciar www.andreiioan.ro. Conform hotararii
creditorilor, pretul de incepere
al licitatiei va fi diminuat cu 50
%. Inscrierea la licitatie se
poate efectua cu 48 de ore
inaintea datei tinerii licitatiei,
mai multe relatii precum si
achizitionarea regulamentului
de vanzare se pot obtine de la
sediul lichidatorului judiciar,
din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr.
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova,
la numerele de telefon/fax:
0723357858/ 0244597808,
email: office@andreiioan.ro
sau pe site-ul www.andreiioan.
ro. Licitatia se va organiza in
data de 05.08.2020, ora 14:30,
iar in cazul in care bunurile nu
vor fi valorificate, aceasta este
reprogramata pentru data de
11.08.2020, 14.08.2020,
18.08.2020, 21.08.2020,
25.08.2020, 28.08.2020,
01.09.2020, 04.09.2020,
08.09.2020, 11.09.2020,
15.09.2020, 18.09.2020,
22.09.2020, 25.09.2020,
29.09.2020, 30.09.2020.
l Doly Super Market S.R.L.,
societate in faliment, prin
lichidator judiciar Andrei Ioan
IPURL, cu sediul in Ploiesti,
Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap.
31, Jud. Prahova, vinde la licitatie, in bloc, urmatoarele
bunuri: Cabina hidromasaj;
Usi; Panou dus; Usi duble
cabina dus; Bazine WC îngropate; Soldat baie - pal;

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Rafturi expunere - pal; Vas
WC; Vas Bideu; Chiuveta;
Rezervor wc; Treceri prag;
Baghete coltar faianţa; Raft
baie cu o usa si 3 sertare;
Chiuveta baie cu masca - pal;
Oglinda; Masa cu 2 sertare pal; Dulap baie cu 2 usi - pal;
Cazi simple; Cazi hidromasaj;
Cădite dus; Picior chiuveta-piedestal; Litere si cifre din
ceramica, etc. Lista completa a
tuturor bunurilor, poate fi
consultata in anexa de pe
site-ul lichidatorului judiciar
www.andreiioan.ro. Pretul de
incepere al licitatiei este de
1 , 7 7 0 e u r o , f ă r ă T VA .
Inscrierea la licitatie se poate
efectua cu 48 de ore inaintea
datei tinerii licitatiei, mai
multe relatii precum si achizitionarea regulamentului de
vanzare se pot obtine de la
sediul lichidatorului judiciar,
din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr.
30, et. 10, ap. 31, Jud.
Prahova, la numerele de
telefon/fax: 0723.357.858/
0244.597.808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul
www.andreiioan.ro. Licitatia
se va organiza in data de
05.08.2020, ora 14:00, iar in
cazul in care bunurile nu vor fi
valorificate, aceasta este reprogramata pentru data de
11.08.2020, 14.08.2020,
18.08.2020, 21.08.2020,
25.08.2020, 28.08.2020,
01.09.2020, 04.09.2020,
08.09.2020, 11.09.2020,
15.09.2020, 18.09.2020,
22.09.2020, 25.09.2020,
29.09.2020, 30.09.2020.
l Turnătoria Centrala Orion
S.A., societate in faliment, prin
lichidator judiciar Andrei Ioan
IPURL, cu sediul in Ploiesti,
Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap.
31, Jud. Prahova, scoate la
vanzare urmatoarele bunuri
mobile: demolator Bosch
GSH27 - nr. inventar 20401, la
pretul de 871 lei; demolator
Milwankee - nr. inventar
20400, la pretul de 492,70 lei;
bormasina Makitta, la pretul de
130,00 lei; feromangan afinare
165 kg, la pretul de 697,12 lei;
feromangan standard (mangan
74-75%) 310 kg, la pretul de
705,25 lei; ferosilicomangan 45
kg, 321,75 lei; instalatie Curatire Primara - nr. inventar
20286, la pretul de 31.034,70
lei. Inscrierea la licitatie se
poate efectua cu 48 de ore
inaintea datei tinerii licitatiei,

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
mai multe relatii precum si
achizitionarea regulamentului
de vanzare se pot obtine de la
sediul lichidatorului judiciar,
din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr.
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova,
la numerele de telefon/fax:
0723.357.858/0244.597.808,
email: office@andreiioan.ro sau
pe site-ul www.andreiioan.ro.
Licitatiile se vor organiza in
data de 03.08.2020, ora 10:00,
iar in cazul in care bunurile nu
vor fi valorificate, aceasta este
reprogramata pentru data de
07.08.2020, 10.08.2020,
14.08.2020, 17.08.2020,
21.08.2020, 24.08.2020,
28.08.2020, 31.08.2020,
04.09.2020, 07.09.2020,
11.09.2020, 14.09.2020,
18.09.2020, 21.09.2020,
25.09.2020, 28.09.2020.
l Banipor S.R.L., societate in
reorganizare, prin administrator judiciar Andrei Ioan
IPURL, scoate la vanzare prin
licitatie publica, in bloc, proprietatea imobiliara situata in
localitatea Targsoru Vechi, Sat
Strejnicu, Str. Stadionului, nr.
31, Judetul Prahova, compusa
din teren in suprafata totala de
668 mp, Constructia C1 abator, in suprafata construita
de 234 mp si Constructia C3 magazie, in suprafata
construita de 13,78 mp si
suprafata utila de 13,04 mp nr.
cadastral 126-C3, la pretul
total de 48.000 euro, fara TVA.
Licitatiile se vor organiza in
data de 03.08.2020, ora 11:00,
iar in cazul in care bunurile nu
vor fi valorificate, aceasta este
reprogramata pentru data de
07.08.2020, 10.08.2020,
14.08.2020, 17.08.2020,
21.08.2020, 24.08.2020,
28.08.2020, 31.08.2020,
04.09.2020, 07.09.2020,
11.09.2020, 14.09.2020,
18.09.2020, 21.09.2020,
25.09.2020, 28.09.2020.
Inscrierea la licitatie se poate
efectua cu 48 de ore inaintea
datei tinerii licitatiei, mai
multe relatii precum si achizitionarea regulamentului de
vanzare se pot obtine de la
sediul administratorului judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja,
nr. 30, et. 10, ap. 31, Judetul
Prahova, la numerele de
telefon/fax:
0723357858/0244597808,
email: office@andreiioan.ro sau
pe site-ul www.andreiioan.ro.
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l Primăria municipiului
Alexandria, cu sediul în str.
Dunării nr.139, cod fiscal
4652660, în conformitate cu
prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Alexandria nr. 193/29.06.2020,
organizează licitaţie publică
pentru vânzarea unui teren în
suprafaţă de 29,00 mp, aparţinând domeniului privat de
interes local al municipiului
Alexandria, cu numarul cadastral 26426, situat în strada
Constantin Brâncoveanu,
nr.55A. Licitaţia va avea loc în
data de 25.08.2020 ora 10:00 la
sediul Primăriei Municipiului
Alexandria, str. Dunării, nr.139.
Documentaţia de licitaţie poate
fi studiată şi achiziţionată,
contra cost, la sediul Primăriei
municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu
Public şi Privat. Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie
în condiţiile Legii 554/2004, a
contenciosului administrativ, cu
modificările şi completările
ulterioare . Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu
Public şi Privat din cadrul
Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247317732,
int.132. Clarificările privind
licitaţia se pot obţine maxim
până la data de 19.08.2020.
l Debitorul Emiflor Prodcom
SRL societate in faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse Si
Asociatii SPRL, scoate la
vanzare: 1.Autoturism
Volkswagen Polo, an fabricatie
2006, sursa de energie Benzina,
cilindreea (cm3) 1198, pret
pornire licitatie - 1.600,00 Euro
exclusiv TVA; -Pretul Regulamentului de licitatie pentru
autoturism - 300,00 Lei exclusiv
TVA. -de pornire al licitatilor
pentru autoturismul
Volkswagen Polo, apartinand
Emif lor Prodcom SRL reprezinta 100% din valoarea de
piata exclusiv TVA, aratata in
Raportul de Evaluare. Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea in contul
nr. RO28 BREL 0002 0023 3458
0100 deschis la Libra Internet
Bank, pana la orele 14:00 am
din preziua stabilita licitaţiei, a
garantiei de 10% din pretul de
pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi data a
Regulamentului de licitatie
pentru bunul aflat in patrimoniul debitoarei, de la sediul

lichidatorului judiciar. Pentru
autoturismul Volkswagen Polo,
prima sedinta de licitatie a fost
fixata in data de 07.08.2020, ora
11:00, iar daca bunul nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi
in data de 14.08.2020;
21.08.2020; 28.08.2020;
04.09.2020, ora 11:00. Toate
sedintele de licitatii se vor
desfasura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun.
Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr.4,
Judet Prahova. Pentru relatii
suplimentare sunati la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimentare si vizionare apelati tel.:
0753.999.028, dl. Cristian
Ciocan.
l Comuna Câineni, Județul
Vâ l c e a , C U I 2 5 4 1 6 8 1 ,
telefon0350425926, fax
0350425926 concesionează teren
în suprafață de 1279 mp, situat
în comuna Câineni, punct La
Limită - Râu Vadului, Județul
Vâlcea, aparţinând domeniului
privat. Concesionarea se face
conform OUG. 57/2019, şi
conform Hotărârii Consiliului
L o c a l n r. 6 2 d i n d a t a d e
23.07.2020. Informaţiile privind
documentaţia de atribuire: se
găsesc în caietul de sarcini.
Documentatia de atribuire se
poate ridica de la sediul Primăriei comunei Câineni iar persoanele interesate pot achita la
casieria unității contravaloarea
documentației de atribuire de
100 de lei în contul concedentului:
RO10TREZ
67621070250XXXXX lei, cont
deschis la Trezoreria Gura
Lotrului sau se poate achita cu
numerar la casieria Primăriei
comunei Câineni. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor:
20.08.2020 ora 12:00 Data
limită de depunere a ofertelor:
24.08.2020 ora 10:00; Ședinţa
publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în
24.08.2020, ora 11:00, în sala de
ședințe a Primăria comunei
Câineni. Acţiunea în justiţie se
introduce pentru soluționarea
litigiilor apărute la Secţia de
contencios administrativ a
Tribunalului Vâlcea în baza
prevederilor Legii nr.554/2004
legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
l Primăria municipiului
Alexandria, cu sediul în str.

Dunării nr.139, cod fiscal
4652660, în conformitate cu
prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Alexandria nr. 194/29.06.2020,
organizează licitaţie publică
pentru vânzarea unui teren în
suprafaţă de 32,00 mp, aparţinând domeniului privat de
interes local al municipiului
Alexandria, cu numarul cadastral 31152, situat în strada
Dunării, zona bloc 587. Licitaţia
va avea loc în data de
27.08.2020 ora 10:00 la sediul
Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139. Documentaţia de licitaţie poate fi
studiată şi achiziţionată, contra
cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul
Gestionare Patrimoniu Public şi
Privat. Împotriva licitaţiei se
poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contencios u l u i a d m i n i s t r a t i v, c u
modificările şi completările
ulterioare. Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul
Gestionare Patrimoniu Public şi
Privat din cadrul Primăriei
municipiului Alexandria,
telefon 0247317732, int.132.
Clarificările privind licitaţia se
pot obţine maxim până la data
de 20.08.2020.
l Primăria municipiului
Alexandria, cu sediul în str.
Dunării nr.139, cod fiscal
4652660, în conformitate cu
prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Alexandria nr. 197/29.06.2020,
organizează licitaţie publică
pentru vânzarea unui teren în
suprafaţă de 135,00 mp, aparţinând domeniului privat de
interes local al municipiului
Alexandria, situat în strada
Alexandru Ghica, nr.2P. Licitaţia va avea loc în data de
26.08.2020 ora 10:00 la sediul
Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139. Documentaţia de licitaţie poate fi
studiată şi achiziţionată, contra
cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul
Gestionare Patrimoniu Public şi
Privat. Împotriva licitaţiei se
poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contencios u l u i a d m i n i s t r a t i v, c u
modificările şi completările
ulterioare . Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu
Public şi Privat din cadrul
Primăriei municipiului Alexan-
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dria , telefon 0247317732,
int.132.”Clarificările privind
licitaţia se pot obţine maxim
până la data de 19.08.2020.
l Primăria municipiului
Alexandria, cu sediul în str.
Dunării nr.139, cod fiscal
4652660, în conformitate cu
prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Alexandria nr. 198/29.06.2020,
organizează licitaţie publică
pentru vânzarea unui teren în
suprafaţă de 287,00 mp, aparţinând domeniului privat de
interes local al municipiului
Alexandria, situat în strada
Alexandru Ghica, nr. 107D.
Licitaţia va avea loc în data de
26.08.2020 orele 10:00 la sediul
Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Documentaţia de licitaţie poate
fi studiată şi achiziţionată,
contra cost, la sediul Primăriei
municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu
Public şi Privat. Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie
în condiţiile Legii 554/2004, a
contenciosului administrativ, cu
modificările şi completările
ulterioare . Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu
Public şi Privat din cadrul
Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732,
int.132.” Clarificările privind
licitaţia se pot obţine maxim
până la data de 19.08.2020.
l 1.Informații generale
privind concedentul: Comuna
Mădăras, Principală nr. 1,
M ă d ă r a s , j u d e ţ u l B i h o r,
telefon 0259.379.432, fax
0259.379.493, email primaria_
madaras@yahoo.com. 2.
Informații generale privind
obiectul concesiunii: Concesionarea unei suprafeţe de teren
de 56.242mp având nr.cadastrale: 50415 în suprafaţă de
6.750mp, cuprins în CF 50415
Madaras, 48 în suprafaţă de
6.966mp, cuprins în CF 50625
Mădăras, 55718 în suprafaţă
de 5.000mp cuprins în CF
55718 Mădăras, 55719 în
suprafaţă de 5.000mp cuprins
în CF 55719 Mădăras, 55720
în suprafaţă de 5.454mp
cuprins în CF 5520 Mădăras,
55721 în suprafaţă de 5.600mp
cuprins în CF 55721 Mădăras,
55722 în suprafaţă de 4.646mp
cuprins în CF 55722 Mădăras,
54789 în suprafaţă de 4.096mp

GATA!
Simplu, nu?

cuprins în CF 54789 Mădăras,
54786 în suprafaţă de 4.030mp
cuprins în CF 54786 Mădăras
şi 50801 în suprafaţă de
8.700mp cuprins în CF 50801
Mădăras, care este situat în
zona de producție, servicii şi
depozitare a localităţii
Mădăras, aparţinând domeniului privat al Comunei
Mădăras, prin organizarea
procedurii de licitație,
conform OUG 57/2019,
privind Codul Administrativ
şi HCL 52/30.06.2020 de aprobare a concesionării. 3. Informații privind documentația de
atribuire: Se gasesc în Caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire:
Documentatia de atribuire
poate fi obtinută de la sediul
Primăriei Comunei Mădăras,
localitatea Mădăras, nr.1,
județul Bihor, de către persoanele care transmit o solicitare
în acest sens prin: mijloace
electronice, e-mail sau pe
suport de hârtie. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire:
Compartimentul achizitii din
cadrul Primăriei Mădăras,
localitatea Mădăras, nr. 1,
j u d e ț u l B i h o r, t e l e f o n
0259.379.432. 3.3.Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: Pe suport de hârtie,
contravaloarea acesteia fiind
de 50 de lei. Plata poate fi
făcută la casieria Primăriei
Mădăras sau în contul nr.
RO98TREZ0835006
XXX000035 deschis la Trezoreria Municipiului Salonta.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.08.2020,
ora 16:00. 4. Informaţii
privind ofertele: Se regăsesc în
Documentația de atribuire.
4.1. Data-limită de depunere a
ofertelor: 20.08.2020, ora
16:00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Mădăras,
localitatea Mădăras, nr.1,
județul Bihor -Registratură.
4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare
ofertă: Un exemplar. 5. Data şi
locul la care se va desfăşura
ședinţa publică de deschidere
a ofertelor: 21.08.2020, ora
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12:00, la Primăria Comunei
Mădăras, localitatea Mădăras,
nr. 1, județul Bihor. 6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul
Bihor, Sectia de Contencios
Administrativ şi Fiscal,
j u d e ț u l B i h o r, s t r. P a r c u l
Traian, nr. 10, cod poștal
410033, telefon 0259.414.896,
poșta electronică: tribunalulbihor@just.ro
l Primăria Municipiului
Piatra-Neamţ Anunţă Organizarea licitației publice pentru
închirierea spațiului în suprafaţă de 16,98 mp, situat în
Piatra-Neamţ , bd. Decebal
nr.3, bl. E2 cu destinația activități de birou.
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:
Municipiul Piatra-Neamț, str.
Ștefan cel Mare nr.6-8, PiatraNeamț, judeţul Neamț, telefon
0233218991, fax 0233215374,
email primariapn@yahoo.
com, infopn@primariapn.ro.
Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și
identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: licitație publică în conformitate
cu prevederile O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul
Administrativ și ale Hotărârii
Consiliului Local al municipiului Piatra-Neamț nr. 194
din 23.07.2020, în vederea
închirierii a unui spațiu în
suprafață de 16,98 mp., situat
în bd. Decebal, nr.3, bl. E2.
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: în urma unei cereri
scrise a persoanei interesate,
adresată Direcției Patrimoniu
a Municipiului Piatra-Neamț,
Piatra-Neamț, str. Ștefan cel
Mare, nr. 6-8, județul Neamț.
3.2. Denumirea și datele de
contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate
obține un exemplar din docu-

mentația de atribuire: Direcția
Patrimoniu a Municipiului
Piatra-Neamț, cu sediul în
Piatra-Neamț, str. Ștefan cel
Mare, nr. 6-8, județul Neamț,
telefon 0233218991 - interior
207, fax 0233215375, adresa
de e-mail puiu.fecic@primariapn.ro. 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: costul
documentației este de 100 lei
și se poate achita direct la
casieria Municipiului PiatraNeamț, sau prin ordin de
plată în contul Municipiului
Piatra-Neamț RO82TREZ
4915006XXX 000150, deschis
la Trezoreria municipiului
Piatra-Neamț. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.08.2020, ora 16:30.
4. Informații privind ofertele:
se regăsesc în caietul de
sarcini. 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor:
02/09/2020, ora 16:30. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Municipiul PiatraNeamț, str. Ștefan cel Mare,
n r. 6 - 8 , j u d e ț u l N e a m ț ,
Direcția Patrimoniu. 4.3.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă:
două exemplare - original și
copie. 5. Data și locul la care
se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 03/09/2020, ora 13:00, la
sediul Municipiului PiatraNeamț, str. Ștefan cel Mare,
nr. 6-8, județul Neamț. 6.
Denumirea, adresa, numărul
de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Judecătoria Municipiului PiatraNeamț, str. Alexandru cel
Bun, nr. 16-18, Piatra-Neamț,
județul Neamț, telefon
0233214019, fax 0233216585,
adresa de e-mail: jud-piatraneamt@just.ro.
l Licitatie publica 11.08.2020
Debitorul SC Tecnogreen SRL
- societate în reorganizare
judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, cu
sediul in Dr.Tr.Severin, str.
George Cosbuc nr.3A, Camera
2, Sc.1, Et.Subsol, Ap.3, jud.
Mehedinti, CIF:15195512,
J25/302/2016, prin administrator judiciar, Consultant

Insolventa SPRL Filiala
Timis, cu sediul ales in Dr.
Tr.Severin, str.Zabrautului
n r. 7 A , j u d . M e h e d i n t i ,
CUI:38704372, inregistrata in
RFO II sub nr. 0918, prin
reprezentant Serban Valeriu,
scoate la vânzare, la pretul
stabilit prin Raportul de
Evaluare nr. 51/13.03.2020,
urmatoarele bunuri imobile: Teren Extravilan avand S =
97.400 mp cu numar cadastral
50308, inscris in CF nr. 50308,
Tarlaua 150 Parcela 6,3683, la
pretul de 23.720 Euro - Teren
Extravilan avand S = 11.716
mp cu numar cadastral 50208,
i n s c r i s i n C F n r. 5 0 2 0 8 ,
Tarlaua 153 Parcela 3734, la
pretul de 2.850 Euro - Teren
Extravilan avand S = 120.000
mp cu numar cadastral 50322,
i n s c r i s i n C F n r. 5 0 3 2 2 ,
Tarlaua 153 Parcela 3721/2, la
pretul de 29.220 Euro - Teren
Extravilan avand S = 251.600
mp cu numar cadastral 50391,
i n s c r i s i n C F n r. 5 0 3 9 1 ,
Ta r l a u a 1 5 3 P a r c e l a
3732/1,3732/3, la pretul de
61.270 Euro situate in extravilanul satului Prunişor, comuna
Prunişor, Judeţul Mehedinţi.
Total suprafata de teren valorificata :480.716 m.p.
Valoarea totala a bunurilor
imobile este de 117.060 EURO
exclusiv TVA (echivalentul in
lei la cursul BNR din ziua
platii). Administratorul judiciar mentioneaza faptul ca,
asupra bunurilor enumerate
mai sus detin un drept de
ipoteca - creditorul A.N.A.F.
;D.G.R.F.P. Craiova - A.J.F.P.
Mehedinti. Licitaţia va avea
loc la biroul administratorului
judiciar din Dr.Tr. Severin, str.
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti la data de 11.08.2020,
orele 14:00. Titlul executoriu
în baza căruia administratorul
judiciar procedează la
vânzarea bunurilor imobile
descrise anterior, il reprezinta
Sentinta nr. 8 din data de
11.05.2020, de confirmare a
planului de reorganizare a
debitoarei SC Tecnogreen
SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a
Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr.
2726/101/2018. Participarea la
licitaţie este condiţionată de
consemnarea în contul unic de
insolventa al debitoarei SC
Tecnogreen SRL, pana la data
de 10.08.2020 orele 17.00 a

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
unei cauţiuni de 10% din
preţul de pornire pentru bunul
imobil pe care intentioneaza
sa-l achizitioneze precum şi
achiziţionarea caietului de
sarcini in suma de 1000,00
lei+TVA. Cont deschis la
Banca Romaneasca S.A. sub
n r. R O 1 1 B R M A 0 9 9 9 1
00083622047. Invităm pe toti
cei care vor să participe la
şedinţa de licitaţie să transmita oferte de cumpărare și
documentele în copie xerox
din care rezultă faptul că a
fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină la adresa de
email: office@consultant-insolventa.ro. Avand in vedere
măsurile de prevenire a
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,
halat, etc.). Somam pe toti cei
care pretind vreun drept
asupra bunurilor imobile
descrise anterior sa anunte
administratorul judiciar
inainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege.
Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035,
0742592183, 0252/354399 ,
office@consultant-insolventa.
r o A d m i n i s t r o r j u d i c i a r,
Consultant Insolvenţă SPRL
Filiala Timis, Prin Serban
Valeriu

PIERDERI
l Pierdut atestat transport
marfa,eliberat de ARR Gorj, pe
numele Trancau Ion.
l Pierdut Certificat de Pregătire Profesională CPC în Lugoj,
zona Splaiul Morilor. Bondoc
L a u r e n ț i u
R a u l .
+40773.950.802.
l Pierdut Certificat de pregătire profesională a conducătorului auto pe numele Zavtoni
Andrian, cu numărul
0488061000 și valabilitatea
16.06.2020-03.03.2025, eliberat
de ARR. Îl declar nul.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
l Morin Instal S.R.L,
J16/2190/2011, declaram pierdute Certificatel Constatatoare
nr. 75053/28.12.2011 si nr.
531087/12.07.2012. Le declaram
nule.
l Societatea Laboratoarele
Remedia S.R.L., Nr.ORC:
J 4 0 / 8 7 6 7 / 2 0 1 1 ; C . I . F. R O
28887310 anunta pierderea
Certificatului De Inregistrare
emis de Oficiul Registrului
Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Se declara nul.
l SC Difeli COM SRL,
persoana juridica romana cu
sediul in Macea nr. 1386 jud
Arad identificata cu
cui 17132979 si J02/92/2005, a
pierdut certificatele/certificatul
constatator eliberate de catre
Registrul Comertului. Le
declara nule.
l Pierdut Certificat de înregistrare în scopuri de TVA avans
seria
B,
numărul
728649/22.06.2007, pentru societatea Verisolve SRL (fosta
Expert Services Investments
SRL), cu sediul în Intrarea
Chefalului, Nr. 11-13, Parter,
Cam.1, Ap.3, Sector 2, București. Îl declar nul.
l Cabinet Individual de Insolvență Grigorian Andreea Gina, C.I.F. 25259222, cu sediul
în mun. Iași, șos.Ștefan cel
Mare și Sfânt, nr. 4, complex
Exclusive Residence, bloc A2,
demisol, spațiul nr.6, Cod
postal: 700498, jud.Iași, declară
pierdute certificatele constatatoare originale si certificatul de
înregistrare original, pentru
următoarele societăți: „Belle
Vie” S.R.L. cu sediul în mun.
Timișoara, str. Paris, nr. 4,
demisol, jud. Timiș, înregistrată
la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul
Timiș cu J35/2796/2008 CUI:
24257126„Ebby - M” S.R.L. cu
sediul în mun. Timișoara, str.
Ecaterina Teodoroiu, nr. 11, jud.
Timiș, înregistrată la Oficiul
Registrului Comertului de pe
lângă Tribunalul Timiș cu
J35/1717/2008 și CUI:
23817233„Igmo Outlet” S.R.L.
cu sediul în mun. Timișoara, str.
Demetriade, nr. 9, cam. 3, jud.
Timiș, înregistrată la Oficiul
Registrului Comertului de pe
lângă Tribunalul Timiș cu
J35/1458/2009 CUI: 25800378

