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OFERTE SERVICIU
l Societate angajam muncitor necalificat in
constructii. Tel. inf. 0722.160.660.
l Angajez comisioner, CV-urile se pot transmite pe adresa de email: serbel_agro@yahoo.
com. Pentru alte informații puteți suna la
numărul de telefon: 0752.020.403.
l Escomobile Style din Iași angajează șoferi
și muncitori necalificați. Doritorii trebuie să
aibă cunoștințe de limba rusă, deoarece
firma are contracte în Ucraina și Moldova.
Selecția are loc în data de 6 septembrie la
sediul firmei. Relații la telefon 0749.828.410.
l Unitatea Militară 02412 Bucureşti organizează concurs pentru încadrarea unui post
vacant de execuţie- personal civil contractual, perioadă nedeterminată de asistent
medical generalist debutant (studii postliceale) în cabinetul ortopedie și traumatologie- fără vechime în specialitate.
Concursul se va desfăşura, astfel: Proba
scrisă în data de 22.09.2021, începând cu ora
09.00, interviu în data de 28.09.2021, începând cu ora 09.00. Dosarele pentru
înscrierea la concurs se vor depune la sediul
UM 02412 Bucureşti, microstructura
personal, etaj 1, camera 113, strada Grigore
Cobălcescu, nr.26, Sector 1, Bucureşti, până
la data de 14.09.2021, ora 15.00. Informații
suplimentare se pot obține la telefon
021.313.88.05, int.114.
l Banca de Resurse Genetice Vegetale
„Mihai Cristea” Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, B-dul 1 Mai, nr.17, județul
Suceava, organizează examen pentru promovarea în grad profesional, astfel: 1.Cercetător
științific (CS) specialitatea -biochimie și
biologie moleculară resurse genetice vegetale
-2 posturi; 2.Cercetător științific (CS) specialitatea -evaluare și conservare resurse genetice vegetale -2 posturi. Probele de concurs
constă în: examen de limbă de circulație
mondială (eliminatoriu), examen din specialitatea pentru care candidează scris și oral și
probă practică. Probele vor fi susținute în
data de 29.09.2021, la sediul instituției.
Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până în data de 16.09.2021, la
sediul instituției. Relații suplimentare la
sediul Băncii de Resurse Genetice Vegetale
„Mihai Cristea”, Suceava, B-dul 1 Mai, nr.17,
persoană de contact -economist Ghebârsină
Mihaela-Anișoara, telefon: 0230/524.189, fax:
0230/521.016, e-mail: svgenebank@upcmail.
ro; anisoara.ghebarsina@svgenebank.ro.

l În conformitate cu prevederile art.1
alin.1 din Regulamentul- cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale și a
criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare, Institutul de Studii
Avansate pentru Cultura și Civilizația
Levantului organizează concurs pentru
ocuparea posturilor contractuale vacante
de execuție in cadrul Serviciului Comunicare, redacție, bibliotecă, astfel: -1 post
Consilier IA, normă întreagă, pe perioadă
determinată 3 ani, specialitatea comunicare
și relații publice; -1/2 post Expert debutant,
1/2 normă, pe perioadă determinată 3 ani,
specialitatea accesare fonduri structurale și
de coeziune europene; -1/2 post Expert
debutant, 1/2 normă, pe perioadă determinată 3 ani, în specialitatea grafică și DTP
pentru tipar. Concursul va consta în 3 etape
succesive, după cum urmează: -selecția
dosarelor de înscriere; -proba scrisă; -susținerea interviului care se va comunica odată
cu rezultatul de la proba scrisă pe site-ul
ISACCL la secțiunea CARIERE. Condițiile generale, condițiile specifice, bibliografia și calendarului concursului se
regăsesc pe site-ul Institutului, la sectiunea
Cariere. Dosarele se depun în perioada
01.09.2021-14.09.2021, la sediul Institutului, din bd. Mareșal Constantin Prezan,
nr.2A, sector 1, București, în intervalul orar
luni- joi 8:30-16:00 și vineri 8:30-14:00.
Proba scrisa va avea loc în data de
22.09.2021 la sediul institutului din bd.
Mareșal Constantin Prezan, nr.2A, sector 1,
București, ora 10:00. Informații suplimentare se pot obține de la secretariat ISACCL,
telefon 0723.289.799.
l Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Sebeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a unei funcţi de execuţie
vacante -personal contractual: 1post
-Arhivar la Biroul Contencios Juridic,
Administrație, Transparență Decizională și
Arhivă -aparatul de specialitate al primarului Municipiului Sebeș. Probele stabilite
pentru postul de Arhivar sunt: proba scrisă,
practică(testare cunoștiinte de operare
PC-Excel, Word) și interviul. Data, ora și
locul desfășurării concursului: -20.09.2021,
ora 11:00 Parcul Arini, NR. 1 (sediul Primăriei Municipiului Sebeș) – proba scrisă și
proba practică(testare cunoștiinte de
operare PC-Excel, Word); -data și ora inter-

viului se vor comunica ulterior. Termenul de
depunere al dosarelor de înscriere: Candidații vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunțului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a și la sediul instituției, respectiv
până în data de 13.09.2021, inclusiv. La
depunerea dosarelor, actele se prezintă în
copie şi în original. Condiţii de participare
pentru postul de Arhivar scos la concurs:
-Candidatul trebuie să îndeplinească condițiile specifice prevăzute de art.542 alin.1 lit.
a-g din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ; -Studii medii liceale absolvite
cu diplomă de bacalaureat; -vechime în
muncă -minim 3 ani; -cunoștiințe de operare
PC – Excel, Word dovedite cu documente
corespunzătoare.
l Autoritatea Feroviara Romana-AFER,
institutie publica finantata din venituri
proprii, cu sediul in Calea Grivitei, nr.393,
Sect.1, Bucuresti, in conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru aprobat prin HG
nr. 286/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare, organizeaza concurs pentru
ocuparea, pe durata nedeterminata, a urmatoarelor functii contractuale de executie
vacante pentru care sunt necesare studii
universitare absolvite cu diploma de licenta
sau echivalenta si conditiile specifice prezentate mai jos: 1.la Autoritatea de Siguranta
Feroviara Romana-ASFR: -INSPECTOR DE
STAT gradul IA, 3 posturi, la Serviciul
Control Siguranta Circulatiei, Audit: -specializari: Material rulant de cale ferata -1 post;
Cai ferate, drumuri si poduri -1 post; Inginerie electrica, Electrotehnica, Electromecanica, Telecomenzi si electronica in
transporturi/sau echivalente -1 post; pentru
fiecare post minimum 10 ani vechime in
specialitate in activitati din domeniul feroviar
specifice studiilor absolvite; - INSPECTOR
DE STAT gradul IA, 1 post, si INSPECTOR
DE STAT gradul I, 1 post,la Serviciul
Evaluare Sistem Management Risc: -specializari: Ingineria transporturilor si a traficului/
Ingineria sistemelor de circulatie feroviara
sau echivalente; Material rulant de cale
ferata/Vehicule pentru transportul feroviar;
Cai ferate, drumuri si poduri; vechime in
specialitate de minimum 10 ani pentru postul
de inspector de stat gradul IA/ minimum 6
ani pentru postul de inspector de stat gradul I,
din care pentru fiecare post minimum 5 ani in
activitati din domeniul feroviar specifice
studiilor absolvite; -INSPECTOR DE STAT
gradul IA, 1 post, la Serviciul Certificare Entitati Responsabile cu Intretinerea Vagoanelor
de Marfa: -specializarea Material rulant de
cale ferata; minimum 10 ani vechime in speci-
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alitate in activitati din domeniul feroviar
specifice materialului rulant de cale ferata,
din care minimum 5 ani in ramura “V”(Vagoane); -INSPECTOR DE STAT gradul IA, 1
post, la Serviciul Certificare si Autorizare de
Siguranta: -specializarea Material rulant de
cale ferata; minimum 10 ani vechime in specialitate, din care minimum 5 ani in activitati
de exploatare si intretinere din domeniul
feroviar; -INSPECTOR DE STAT gradul IA,
1 post, la Serviciul Autorizare Punere in
Functiune Subsisteme Structurale si Vehicule:
-specializarea Cai ferate, drumuri si poduri;
minimum 10 ani vechime in specialitate, din
care minimum 5 ani in activitati din domeniul
feroviar specifice studiilor absolvite;
-EXPERT gradul IA, 1 post, la Serviciul
Reglementari Siguranta Circulatiei: -studii
universitare absolvite cu diploma de licenta
sau echivalenta; cunostinte de limba engleza
dovedite printr-un certificat de competenta
lingvistica -minimum nivelul B2/certificat de
traducator; minimum 10 ani vechime in specialitate in domeniul feroviar,din care minimum
5 ani in activitati de relatii internationale
specifice domeniului feroviar; 2.la Organismul
Notificat Feroviar Roman-ONFR:EXPERT
gradul IA, 2 posturi, la Serviciul Verificare
“CE”/NNTR Subsisteme Structurale CCS la
Bord si Energie:- specializari Electrica, Electrotehnica, Electromecanica, Energetica,
Telecomenzi si electronica in transporturi,
Calculatoare, Tehnologia informatiei, Automatica si informatica aplicata/ sau echivalente; minimum 10 ani vechime in specialitate,
din care minimum 5 ani in activitati din
domeniul feroviar specifice studiilor absolvite;-EXPERT gradul I, 1 post, la Serviciul
Incercari, Teste Subsisteme Structurale, I,
CCS Cale si Energie: -specializari Electrica,
Electrotehnica, Electromecanica, Energetica,
Electronica, Telecomunicatii, Telecomenzi
feroviare si electronica in transporturi, Tehnologia informatiei, Automatica, Ingineria
sistemelor electrice/ sau echivalente;
minimum 6 ani vechime in specialitate; 3.la
Serviciul Transport Urban pe Sine:-EXPERT
gradul IA, 1 post:-studii universitare in domeniul ingineriei electrice; minimum 10 ani
vechime in specialitate si in domeniul transportului urban pe sine; Conditiile generale pe
care trebuie sa le indeplineasca candidatii
sunt cele prevazute la art.3 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare. Pentru
inscrierea la concurs, candidatii vor depune
dosarul de concurs care trebuie sa contina
documentele prevazute la art.6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr.286/2011,cu
modificarile si completarile ulterioare, la
sediul AFER din Calea Grivitei, nr.393,

Sect.1, Bucuresti, dupa cum urmeaza:posturi
ASFR si Serviciul Transport Urban pe Sinecam.42, telefon 0213076868; posturi ONFRcam.40, telefon 0213077940. Termenul limita
de depunere a dosarului de
concurs:15.09.2021, ora-16.30. Locul de desfasurare a concursului: sediul Autoritatii Feroviare Romane-AFER, proba scrisa in data de
22.09.2021, ora-10.00, interviul in data de
28.09.2021, incepand cu ora-10.00. Tematica
si bibliografia de concurs aferente functiilor,
alte conditii solicitate pentru posturi, precum
si alte informatii privind organizarea si desfasurarea concursului pot fi studiate pe site-ul:
http://www.afer.ro, sectiunea Informatii/
Anunturi Cariera/Concursuri angajare.

CITAȚII
l Doamna Bajusz Eva-Maria, cu ultimul
domiciliu cunoscut, in sat Podeni, nr. 52.,
comuna Moldovenesti, judetul Cluj, este
citata, la Judecatoria Cluj-Napoca, ca parat,
in data de 02.09.2021., ora 10.30, sala 168,
etaj I., complet C35-NCPC, in Dosarul Nr.

1610/211/2021, avand, ca obiect Rectificare
Carte Funciara, cu reclamantul Bajusz
István-Zoltán.
l Numita Lazăr (fostă Popa) Irina-Ilona, cu
ultimul domiciliu cunoscut în sat Grozești,
com. Grozești, jud. Iași, este citată la Judecătoria Iași – Secția Civilă în Iași, str. Anastasie Panu, nr.25, sala4, completul C05F, în
data de 30 septembrie 2021, ora 09:00 în
calitate de pârâtă, în proces cu Scripcă
Rodica în calitate de reclamantă, în dosarul
nr.31341/245/2020, materia civil, stadiu
procesual fond, obiectul dosarului fond
funciar obligație de a face.
l Numitele Ciupitu Margareta și Ciupitu
Marcela, cu ultimul domiciliu cunoscut în
com.Bucovăț, sat Palilula, Jud.Dolj, sunt
citate la Judecătoria Craiova pe data de
09.09.2021, ora 10.00, completul Civil 10, în
calitate de pârâte în procesul de partaj judiciar cu reclamantul Ghiluș Marin, în dosarul
nr. 16716/215/2020.
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l Seimen Andrei, cu ultimul domiciliu
cunoscut în localitatea Senereus, nr. 70, jud.
Mureș, este citat cu mențiunea „personal la
interogatoriu”, în calitate de pârât în dosarul
nr. 1002/308/2021, având ca obiect „prestație
tabulară”, pentru termenul din 06.10.2021,
ora 09.30, la Judecătoria Sighișoara.
l Pârâtul Oszobin Szilard, cu ultimul domiciliu cunoscut în localitatea Parta, Nr.121,
Jud.Timiș, este citat la Judecătoria Timișoara, în data de 15 Septembrie 2021, ora
12.00, complet C16C, în dosarul civil
nr.30977/325/2020, având ca obiect ieșirea
din diviziune, în proces cu reclamanții
Ageroaei Gabriele-Liliana și Ageroaei
Florin-Mugurel.

DIVERSE
l SC Ragsider Concetto SRL, cu sediul în
str.Strada Firuta, nr.7-11, sector 5, București, înregistrată la ONRC-ORCTB cu
CUI nr.RO41952904, informează pe cei
interesați că s-a depus solicitarea pentru
emiterea autorizației de mediu pentru
activitatea colectarea deșeurilor nepericuloase, desfășurată în str.Șoseaua Centurii,
nr.5-7, comuna/satul Bragadiru, Județul
Ilfov. Informații se pot solicita la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov
din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr.1,
între orele 08.00-16.00, de luni până joi și
vineri, între orele 08.00-14.00. Propuneri
sau contestații se pot depune la sediul
APM Ilfov în termen de 10 zile de la data
publicării prezentului anunț.
l Anunt de intentie privind elaborarea
planului urbanistic de detaliu PUD Str.
Ilioara nr.54, sect.3, Bucuresti. Entire Real
Estate Solutions S.R.L aduce la cunostinta
publicului interesat initierea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire Ansamblu
Multifunctional cu Rh maxim P+6E” si
supune spre consultare aceasta documentatie
de urbanism. Initiere: Entire Real Estate
Solutions S.R.L Elaborator: SC Dacra Studio
SRL. Documentatia tehnica poate fi consultata la adresa: str.Calea Dudesti nr.191.
incepand cu 01.09.2021, timp de 15 zile.

ADUNĂRI GENERALE
l SC Compania Industrială Pentru Transporturi SA, cu sediul în Craiova, str.Caracal,
nr.146 jud.Dolj, tel. 0744.796.232, înregistrată
la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr.J16/33/1991, CUI: 2314514,
capital social subscris și vărsat în sumă de
897 947,5Lei, reprezentată prin Avramescu
Georgiana, în calitate de administrator unic,
în conformitate cu dispoziţiile Legii
nr.31/1990 privind societăţile comerciale,
convoacă adunarea generală extraordinară a
acţionarilor pentru data de 11.10.2021, ora
09.00, la sediul societății. În cazul în care nu
sunt întrunite condiţiile de cvorum pentru
desfăşurarea şedinţei se convoacă o nouă
adunare generală a acţionarilor pentru data
de 12.10.2021, ora 09.00, la sediul societății.

La ședință vor participa acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de
referință 05.10.2021. Ordinea de zi: 1.Aprobarea vânzării imobilului aflat în proprietatea societății: -Imobil situat în Plenița,
tarlaua 117, parcela 4434, jud.Dolj, cu număr
cadastral 32828 (nr. Cad. Vechi 389/1), carte
funciară nr.32828 Plenița, compus din teren
intravilan în suprafață de 3.000mp și
construcțiile C1- cămin nefamiliști P+3, C2cămin nefamiliști P+3, conform prețului
negociat plecând de la valoarea minimă
rezultată în urma unui raport de evaluare
efectuat de un expert autorizat. 2. Mandatarea Administratorului Unic al societății,
doamna Avramescu Georgiana, ca în numele
societății să deruleze procedurile privind
vânzarea imobilelor, semnarea și încheierea
antecontractelor /contractelor de vânzare-cumpărare autentice, acte adiționale la
acestea, de a îndeplini toate formalitățile
necesare aferente acestui scop în relațiile cu
autoritățile competente (Notar, Bancă,
Primăria Craiova inclusiv Direcția de impozite și taxe locale, ANCPI-OCPI competent
șI alte entități publice sau private) precum și
de a semna în numele acționarilor hotărârile
AGEA. Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință 05.10.2021 pot
exercita dreptul de vot personal sau prin
reprezentant cu procură specială care se
depune la sediul societății până la data de
07.10.2021 inclusiv. Documentele și materialele informative privind ordinea de zi vor fi
puse la dispoziție la sediul societății.

SOMAȚII
l Se aduce la cunostinta ca pe rolul Judecatoriei Chisineu Cris se af la dosarul nr.
1904/210/2021 cu termen de judecata la data
de 21.09.2021 ora 12.30, avand ca obiect
cererea sotilor Jula Stefan si Jula Florentina
Maria, pentru constatarea dobandirii a dreptului de proprietate prin uzucapiune, asupra
imobilului din Olari nr. 443 jud. Arad, inscris
in CF 307937 Olari topo 225-226/b Varsand
Vechi, avand proprietar tabular pe Bondis
Miron. Persoanele interesate pot face
opozitie la numarul de dosar indicat mai sus
in termen de o luna de la data publicarii
prezentei somatii.

LICITAȚII
l Hidroconstructia UCM Argeș organizeaza
licitatie vanzare mijloace fixe 17.09.2021,
ora-11. Informatii: 0248635500, cosmin.
chitu@hidroconstructia.com
l S.C Andibo SRL prin lichidator judiciar
CII Cismaru Elena vinde prin licitatie
publica stoc de produse destinate amenajari
de tamplarie pvc la pretul de 52535,77 lei
plus TVA, pret redus cu 55%. Licitatiile vor
avea loc in zilele 1, 2, 3, 6, 8, 10, 14 si 15
septembrie, orele 13 la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor, nr.47 jud.
Prahova. Relatii suplimentare la tel:
0728.878298.

l Lichidator judiciar CII Cismaru Elena
vinde prin licitatie publica echipamente IT si
birotica, proprietatea debitoarei S.C Geonet
Systems SRL, la pretul de 6.632,55 lei plus
TVA, pret redus cu 15%. Licitatia va avea
loc in zilele de 1, 2, 3, 6, 8, 10, 14 si 15
septembrie orele 11 la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor, nr.47 jud.
Prahova. Relatii suplimentare la tel:
0728.878298.
l Lichidator judiciar CII Cismaru Elena
vinde prin licitatie publica camion MAN
8163 LC 1828 Benz-Atego 1828 proprietatea
debitoarei S.C Nelpan Cerecom SRL, la
pretul de 2.862 euro plus TVA. Licitatiile vor
avea loc in zilele 1, 2, 3, 6, 8, 10, 14 si 15
septembrie, orele 15 la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor, nr.47 jud.
Prahova. Relatii suplimentare la tel:
0728.878298.
l Agenția Națională de Administrare a
Bunurilor Indisponibilizate declanșează
procedura privind închirierea a unui imobil
- spațiu de depozitare -cu o suprafață utilă
de minimum 2000 mp, situat în București
sau pe o rază care să nu depășească 150 km
de la km 0 al capitalei, pe teritoriul României. Spațiul trebuie să fie ușor accesibil,
dotat cu utilități, acoperit, păzit, să dețină
autorizațiile necesare utilizării. Condițiile
tehnice minime și documentele obligatorii
sunt detaliate în caietul de sarcini. Numărul
minim de candidați: un candidat. Departajarea candidaților care îndeplinesc condițiile

minime prevăzute în caietul de sarcini se va
face în funcție de prețul cel mai scăzut.
Adresă depunere oferte: Bucureşti, sector 3,
bd. Regina Elisabeta nr.3, etaj 3. Termen
limită pentru depunere oferte: 20.09.2021,
ora: 15:00. Informații privind documentația
de atribuire: 0372.573.000, anabi.just.ro.
l Primăria Comunei Calafindești, județul
Suceava, organizează licitație cu strigare
pentru vânzarea suprafeței de 473 mp (CF
38632) teren, 790 mp (CF 38637), teren
aparținând domeniului privat, situat în
intravilanul loc. Botoşanița Mare, com.
Calafindești și pentru vânzarea suprafeței de
860 mp (CF 38635) teren situate în intravilanul loc. Calafindești la locul numit “CAP”.
Licitația va avea loc în data de 30.09.2021,
orele 10:00. Persoanele interesate pot depune
cerere până la data de 23.09.2021, ora 15:00.
Relații suplimentare la sediul Primăriei
Comunei Calafindești, tel. 0230-281.290.
l Debitorul SC Analex Catering SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate la
vanzare: 1.Proprietate imobiliara – teren
intravilan in suprafata de 300 mp si
constructie (suprafata construita 123 mp)
situat in loc. Mogosoaia, str. Itr. Scolii nr. 3,
cvartal 18, parcela 5011, jud. Ilfov. Pretul de
pornire este de 37.492,7 euro (platibil in lei la
cursul BNR din data efectuarii platii). 2.Alte
bunuri mobile (mijloace fixe si obiecte de
inventar). Pretul de pornire este diminuat cu
65% fata de pretul stabilit prin Raportul de

Evaluare, pentru fiecare bun in parte
(platibil in lei la cursul BNR din data efectuarii platii). Activelor ce urmeaza a fi valorificate li se va aplica regimul de TVA conform
dispozitiilor Codului Fiscal. Pentru bunurile
imobile, pretul Caietului de sarcini este de
3.000 lei +TVA/imobil. Pentru bunurile
mobile (mijloace fixe si obiecte de inventar),
pretul Caietului de Sarcini este: -100 lei
+TVA pentru oferte care privesc bunuri cu
un pret de pornire pana la 2.000 lei inclusiv;
-500 lei +TVA pentru oferte care privesc
bunuri cu un pret de pornire intre 2.000 lei si
5.000 lei inclusiv; -1.000 lei +TVA pentru
oferte care privesc bunuri cu un pret de
pornire intre 5.000 lei si 10.000 lei; -2.000 lei
+TVA pentru oferte care privesc bunuri cu
un pret de pornire peste 10.000 lei; Prima
sedinta de licitatie a fost fixata la data de
22.09.2021 ora 15.30 iar daca activele nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarele
sedinte de licitatii vor avea loc in urmatoarele date: 29.09.2021, 06.10.2021, 13.10.2021,
20.10.2021, 27.10.2021, 03.11.2021,
10.11.2021, 17.11.2021 si 24.11.2021 ora
15.30 la acelasi pret de pornire. Participarea
la licitatie este conditionata de: -consemnarea in contul nr. RO54 BUCU 1332 2353
4007 2RON deschis la Alpha Bank Romania
pe seama debitoarei SC Analex Catering
SRL cel tarziu cu o zi inainte de data si ora
stabilita pentru sedinta de licitatie, a garantiei de 10% din pretul de pornire al licitatiei;
achizitionarea cel tarziu cu o zi inainte de
data si ora stabilita pentru sedinta de licitatie a Caietului de sarcini. Pretul caietelor
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
de sarcini se achită prin OP in contul nr.
RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la
Ing Bank – Sucursala Dorobanti, pe seama
lichidatorului judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL sau in numerar la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr.
71, et. 5, cam. 504, sector 1. Toate sedintele
de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr.
71, et.5, cam. 504, sector 1. Pentru relatii
suplimentare sunati la telefon 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com.
l Debitorul SC Imar Mob Design SRL
societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate
la vanzare:1. Bunuri mobile -pretul de
pornire este pretul stabilit prin Raportul
de Evaluare, pentru fiecare bun in parte
(platibil in lei la cursul BNR din data efectuarii platii). 2.Stocuri materii prime – se
vand in bloc la pretul de pornire total
stabilit prin Raportul de Evaluare. Pretul
Caietului de Sarcini este: -100 lei +TVA
pentru oferte care privesc bunuri cu un
pret de pornire pana la 2.000 lei inclusiv;
-500 lei +TVA pentru oferte care privesc
bunuri cu un pret de pornire intre 2.000 lei
si 10.000 lei inclusiv; -1.000 lei +TVA
pentru oferte care privesc bunuri cu un
pret de pornire peste 10.000 lei; Bunurilor
li se va aplica regimul de TVA conform
dispozitiilor Codului Fiscal. Prima sedinta
de licitatie a fost fixata la data de
21.09.2021 ora 15.00 iar daca bunurile nu
se adjudeca la aceasta data, urmatoarele
sedinte de licitatii vor avea loc in urmatoare l e da t e : 2 8 . 0 9 . 2 0 2 1 , 0 5 . 1 0 . 2 0 2 1 ,
12.10.2021 si 19.10.2021, ora 15.00 la
acelasi pret de pornire. Participarea la
licitatie este conditionata de: -consemn a r e a i n c o n t u l n r. R O 9 6 B A C X
0000001172434000 deschis la Unicredit
Bank Arad pe seama debitoarei SC Imar
Mob Design SRL cel tarziu cu o zi inainte
de data si ora stabilita pentru sedinta de
licitatie, a garantiei de 10% din pretul de
pornire al licitatiei; -achizitionarea cel
tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru sedinta de licitatie a Caietului
de sarcini. -pretul caietului de sarcini se
achită prin OP in contul nr. RO43 INGB
5514 9999 0051 3726 deschis la Ing Bank
– Sucursala Dorobanti, pe seama lichidatorului judiciar Dinu, Urse si Asociatii
SPRL sau in numerar la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr.
71, et. 5, cam. 504, sector 1. Toate sedintele
de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.

Buzesti nr. 71, et.5, cam. 504, sector 1.
Pentru relatii suplimentare sunati la
telefon 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.
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: Consiliul Local
Soveja, comuna Soveja, județul Vrancea,
telefon 0237/242.001, e-mail: contact@
comunasoveja.ro, cod fiscal 4447339. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează
să fie închiriat: -teren în suprafaţă de
540mp, categoria curţi-construcţii, pe care
se află un imobil (clădire) în suprafaţă de
82mp, pentru activităţi comerciale, ce aparține domeniului privat al Comunei Soveja,
județul Vrancea, carte funciară nr.52007,
conform H.C.L. nr. 42/29.07.2021 și temeiului legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019; -teren
în suprafaţă de 527mp, categoria curţi-construcţii, pe care se află un imobil (clădire) în
suprafaţă de 83mp, pentru activităţi comerciale, ce aparține domeniului privat al
Comunei Soveja, județul Vrancea, carte
funciară nr.52008, conform H.C.L. nr.
43/29.07.2021 și temeiului legal: O.U.G.
nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: la cerere, de la sediul instituției,
Compartimentul Financiar. 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 Financiar din cadrul
Primăriei Comunei Soveja, județul
Vrancea. 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:
1.000 lei/exemplar, se achită cash la Casieria Primăriei Comunei Soveja.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.09.2021, ora 14.00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 21.09.2021, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Soveja, comuna Soveja,
județul Vrancea, Compartimentul Financiar. 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:
21.09.2021, ora 12.00, Primăria Comunei
Soveja, comuna Soveja, județul Vrancea.
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
Vrancea, cu sediul în Focşani, Bd.Independenţei, nr.19-21, judeţul Vrancea, telefon
0237/261.000, fax 0237/235.896, e-mail:
tribunalul-vrancea@just.ro.7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 30.08.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Primăria Comunei Peregu Mare,
nr.137, Peregu Mare, judeţul Arad, telefon
0257/459.101, fax 0257/459.161, email:
primariaperegulmare@yahoo.com, cod fiscal
3519569. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: Teren în suprafață de 4mp, înscris în CF nr.304653 Peregu
Mare, nr.top.55-56/2, situat în satul Peregu
Mic, nr.322, comuna Peregu Mare și aparține
domeniului privat al comunei Peregu Mare,
pentru amplasare container echipamente
internet, conform HCL nr.51/24.06.2021 și
temeiul legal: O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se
regăsec 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 Primăriei Comunei Peregu Mare.
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 Relații Publice,
Primăria Comunei Peregu Mare, comuna
Peregu Mare, nr.137, județul Arad,
tel.0257/459.101, fax.0257/459.161, email:
primăriaperegulmare@yaho.com. 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: prin achitarea taxei de 10 lei/
exemplar la sediul Primăriei Peregu Mare.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.09.2021, ora 16.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere
a ofertelor: 22.09.2021, ora 12.00. 4.2.Adresa

@Oferte serviciu
@Vânzări
Tel. 021/208.75.01
@Pierderi
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro @Licitații
@Diverse

la care trebuie depuse ofertele: Registratura
Primăriei Comunei Peregu Mare, comuna
Peregu Mare, nr.137, județul Arad.
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: 23.09.2021, ora 10.00,
sala de ședință a Primăriei Comunei Peregu
Mare. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Arad, Bd.Vasile Milea, nr.2, cod
poștal 310131, tel.0374/491.086,
fax.0257/256.484, email: tr-arad-reg@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 27.08.2021.
l 1.Informații generale privind proprietarul: denumire: Comuna Hărău, sediul:
Str.Principală, Nr.69, localitatea Hărău,
judetul Hunedoara, cod poștal: 337265,

telefon: +40(0)254/233,201 /Fax:
0254/233.201, e-mail: primaria_harau@
yahoo.com, persoană de contact: Baluta
Mirela Florina. 2.Informații generale
privind obiectul închirierii: Terenul este
înscris în CF63120 Hărău în suprafață de
177 mp. 3.Informații privind caietul de
sarcini: Caietul de sarcini poate fi ridicat
de la sediul Primăriei Comunei Hărău,
prețul acestuia este 200Lei. 4.Data limită
pentru depunerea ofertelor este:
01.10.2021, ora 10.30. 5.Data şi locul la
care se va desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor: Licitaţia va avea loc
în data de 01.10.2021, ora 11.00, la sediul
Primăriei Comunei Hărău, Str.Principală,
nr.69. 6. Litigiile de orice fel ce decurg din
executarea contractului de închiriere sunt
de competenţa instanţei judecătoreşti de
drept comun potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr.554/2004,
cu modificările ulterioare. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie în vederea
publicării: 31.08.2021.

PIERDERI
l SC Bursa de Mărfuri și Servicii Brăila
SRL, având CUI: 36225446, a pierdut ștampila de culoare albastru model R30, cu
tușiera albastru. Dacă se găsește, vă rugăm
anuntați la: 0760.674.218.
l Societatea Preciziei Imobiliar S.R.L. cu
sediul în Bd. Preciziei nr. 28, sect 6, Bucuresti, avand nr. de ordine in Registrul
Comertului J40/4000/2009, cod unic de
inregistrare nr. 25346175, declara pierdut si
nul certificatul de inregistrare in scopuri de
TVA.
l S-a pierdut Registrul unic de control
al Cit One SA, CUI RO25887340, înregistrată la Registrul Comerțului de pe
l â n g ă Tr i b u n a l u l B u c u r e ș t i , n r.
J40/8896/2009, pentru sediul secundar
cu mai puțin de 5 angajați din Târgu Jiu,
adresa în Strada Geneva, Nr.2, județ
Gorj. Se declară nul.

