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OFERTE SERVICIU

l BAI LI IMPEX angajează șef raion 
full-time, contract pe perioadă nede-
terminată. Cerințe: operare calculator, 
limba engleză sau chineză. Detalii: 
0765.882.314.

l Compania Municipala Energetica 
Bucuresti S.A., cu sediul in Splaiul 
Unirii nr.76, et.1 sector 4, Bucuresti, 
angajeaza personal: muncitori califi-
cati si necalificati dupa cum urmeaza: 
Muncitori necalificati -Sudori electric 
si autogen Instalatori -Masinist la 
masini terasamente Gestionari 
-Magaziner. Cerintele posturilor: 
-Muncitor necalificat: Invatamant 
general; -Sudor electric si autogen: 
scoala profesionala/ invatamant 
general, certificat calificare in meseria 
de sudor (preferabil autorizare 
ISCIR); -Instalalator: scoala profesio-
nala/Invatamant general, certificat 
calificare in meseria de instalator 
-Masinist la masini terasamente: 
studii medii, atestat profesional, 
permis conducere categoria B,C; 
-Gestionar: studii medii (diploma 
bacalaureat), cunostinte contabilitate 
primara, legislatie gestiune, min. 1 an 
in activitatea de gestionar; -Maga-
ziner: studii medii (diploma bacalau-
reat), cunostinte contabilitate 
primara, legislatie gestiune, min. 1 an 
in activitatea de magaziner; CV-urile 
se pot depune pe adresa de email 
office@cmeb.pmb.ro; 
alexandra.g.nastase@gmail.com sau 
la sediul companiei Splaiul Unirii 
nr.76, et.1 sector 4, Bucuresti. Infor-
matii la telefon: 0372.400.780; 
0728.121.056 -Salarii atractive, tichete 
de mass, vouchere de vacanta.

l Spitalul Orășenesc Ineu, cu sediul 
în Ineu, str.Republicii, nr.2, jud. Arad, 
organizează în data de 10.01.2020, ora 
09.00, concurs, conform HG 286/2011 
și HG 1027/noiembrie 2014, pentru 
următoarele posturi contractual 
vacante: -un post de asistent medical 
generalist debutant în cadrul Secției 
Medicină Internă; -un post de infir-
mieră în cadrul Secției Medicină 
Internă; -un post de infirmieră în 
cadrul  Compartimentului  de 
Chirurgie Generală; -un post de 
muncitor calificat- Serviciul Adminis-
trativ -în cadrul Spălătoriei; -un post 
de îngrijitoare în cadrul Sterilizări 
centralizate. Concursul constă în 
proba scrisă, care va avea loc în data 
de 10.01.2020, ora 09.00, și proba 
practică în data de 10.01.2020, ora 
14.00, la sediul Spitalului Orășenesc 

Ineu. Condiții de participare: 1.
Condiții generale: -pentru partici-
parea la concurs, candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile prevăzute la 
art.3 din HGR 286/2011. 2.Condiții 
specifice pentru asistent medical 
generalist debutant: -diplomă de 
absolvire școală postliceală sau echi-
valent în domeniu; -diplomă de baca-
laureat; -certificat de exercitare a 
profesiei /adeverință; -autorizație 
liberă practică vizată la zi; -cunoștințe 
operare PC; -vechime în specialitate 
nu este necesar; 3.Condiții specifice 
pentru infirmieră: -diplomă de absol-
vire 10 clase; -vechime în muncă 
minim 3 ani; 4.Condiții specifice 
pentru muncitor calificat: -adeverință 
de absolvire 10 clase; -diplomă de 
absolvire școală profesională; 
-vechime în muncă minim 3 ani; 
5.Condiții specifice pentru îngriji-
toare: -adeverință de absolvire 10 
clase; -vechime în muncă minim 2 
ani. 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, la sediul Spitalului Orășenesc 
Ineu. Relații suplimentare la sediul 
Spitalului Orășenesc Ineu, persoană 
de contact: Haragea Adina, telefon: 
0254.511.220.

l Unitatea Militară 01871 Deveselu, 
cu sediul în localitatea Deveselu, str.
Nicolae Bălcescu, nr.17, judeţul Olt, 
organizează concursul pentru 
ocuparea postului contractual vacant 
de inginer specialist IA, studii superi-
oare, conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-proba scrisă în data de 08.01.2020, 
ora 10.00; -proba practică în data de 
14.01.2020, ora 10.00; -interviul în 
data de 20.01.2020, ora 10.00. 
Condiţii specifice: -studii absolvite cu 
diplomă de licență de lungă durată 
sau licență și master recunoscute de 
Ministerul Educației și Cercetării, în 
domeniul științelor inginerești; 
-cunoștințe de utilizare a echipamen-
telor specifice rețelelor de calculatoare 
și executarea mentenanței sistemelor 
de securitate; -minim 6 ani și 6 luni 
vechime în utilizare a echipamentelor 
specifice rețelelor de calculatoare și 
executarea mentenanței sistemelor de 
securitate. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul UM 
01871 Deveselu. Relaţii suplimentare 
la sediul UM 01871 Deveselu, 
persoană de contact: plutonier adju-
tant principal Velea Paul, telefon: 
0249.515.736.

l  Ș c o a l a  G i m n a z i a l ă 
„Înv.M.Georgescu”, cu sediul în loca-
litatea Celaru, str.Popești, nr.129, 
județul Dolj, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
contractual aprobat prin HG 
nr.286/2011, modificată și completată 
de HG nr.1027/2014. Denumirea 

postului: 0,5 normă post informati-
cian, studii superioare, grad profesi-
onal II, post vacant contractual, pe 
perioadă nedeterminată. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: superioare în dome-
niul IT; -vechime în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: 5 
ani. Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: -proba scrisă în data de 
09.01.2020, ora 9.00, la sediul institu-
ției; -proba practică în data de 
09.01.2020, ora 13.30, la sediul institu-
ției; -proba interviu în data de 
09.01.2020, ora 15.30, la sediul institu-
ției. Data-limită până la care candi-
daţii vor depune actele pentru dosarul 
de concurs este de 10 zile lucrătoare 
de la afișare, la sediul instituției. Date 
contac t :  Pașca  Monica ,  t e l . 
0766.517.539.

l Direcţia Generală de Impozite și 
Taxe Locale Sector 4, organizează 
concurs pentru ocuparea următoa-
relor funcţii contractuale de execuţie 
vacante: -îngrijitor tr.I din cadrul 
Compartimentului Deservire Gene-
rală; -inspector de specialitate gr.IA 

Antena TV Group               
angajează femeie de        

serviciu pentru birouri, în 
locația Iride Business Park 

(langă stația de metrou 
Pipera). Program de lucru 

în ture.                                    
TEL: 0748.035.750TEL: 0748.035.750

 Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl. 
A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. 
Tel/Fax: 0255/212940, notifică deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenţei împotriva debitorului SC RP ROM-PACT SRL, prin Încheierea 
civilă nr. 65/JS/CC/28.11.2019 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, 
Secţia a II-a Civilă, în Dosarul 2349/115/2019.
  Debitorul SC RP ROM-PACT SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de 
la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele 
prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei.   
  Creditorii debitorului SC RP ROM-PACT SRL cu sediul social în localit. 
Caransebeș, str. Dacilor, nr. 2/D, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în 
Registrul Comerţului J11/440/1996, CUI 8851207 trebuie să procedeze la 
înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a 
creanţei la Tribunalul Caraș-Severin până la termenul limită din data de  
13.01.2020.                                                                                                         
Cererile trebuie însoțite de taxa de timbru în valoare de 200 lei.

11.12.2019
Anunț privind relansarea unei proceduri de achiziție de echipamente
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11.12.2019
Announcement regarding the re-launch of 1 procedure for the procurement of Announcement regarding the re-launch of 1 procedure for the procurement of 

equipments 
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din cadrul Biroului Asistență Contri-
buabili. Concursul va avea loc la 
sediul Direcţiei Generale de Impozite 
şi Taxe Locale Sector 4 din str. Niţu 
Vasile nr. 50-54, în data de 14.01.2020 
la ora 1100, data şi ora susținerii 
interviului se vor afişa odată cu rezul-
tatele la proba scrisă. Condiţii de 
participare la concurs: -Pentru funcția 
de îngrijitor tr.I - studii medii/gene-
rale.  -Pentru funcția de inspector de 
specialitate gr.IA - studii universitare 
de licență absolvite cu diploma de 
licenţă sau echivalentă, vechime în 
specialitatea studiilor 7 ani. Relaţii 
suplimentare la numărul de telefon 
021 40 50 804 şi pe site-ul www.dgitl4.
ro.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vând parcelă 640 mp, intravilan, 
constrcții, Hălchiu, 22000 euro. 
0767/449936.

CITAŢII
l Oltean Ileana, născ. Husztis, Oltean 
Iosif, Szasz Maria, născ. Oltean, 
Oltean Alexandru, Csatlos Vilma, 
Zsaldos Stefan, Zsaldos Ecaterina, 
toți cu domiciliul necunoscut, sunt 
citați pe data de 13.12.2019, la Jude-
c ă t o r i a  T u r d a ,  î n  d o s . 
nr.4893/328/2019, în calitate de pârâți.

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 04.02.2020 in calitate de 
parata in Dosar C.Nr.3340/328/2019.

l Numitii Mascasan Maria, mar. 
Latis, Salagean Ana, mar. Sarb, 
Miklos Emil, toti cu domiciliul necu-
noscut saunt citati la Judecatoria 
Turda pe data de 04.02.2020 in cali-
tate de parati in Dosar C.Nr. 
5931/328/2019.

l Ticulescu (fostă Mureşeanu) 
Rodica este citată în calitate de pârâtă 
în dosarul civil nr.799/254/2016 la 
Judecătoria Mangalia în data de 8 
Aprilie 2020 pentru dezbatere succe-
siune defuncți Mureşeanu Nicolae şi 
Mureşeanu Dorica, ieşire din indivi-
ziuni, reclamantă Dumitru Mia. 
Totodată, vă aducem la cunoştință că 
în situația în care nu veți face dovada 
acceptării succesiunii defuncților mai 
sus menționați în termenul prevăzut 
de dispozițiile articol 1103 Cod Civil, 
sunteți prezumată că ați renunțat la 
moştenire. Totodată, vă aducem la 
cunoştință faptul că v-a fost desemnat 
in calitate de curator, dna. avocat 
Dumitru Iuliana-Daniela.

l Citație emisă la data de 09.12.2019. 
Succesibilii defunctului Sărac Pascu, 
decedat la data de 15.08.1994, cu 
ultimul domiciliu în sat Crocna, nr.4, 
com.Dieci, jud.Arad, sunt invitaţi să 
se prezinte în data de 19.12.2019, ora 
11.00, la sediul Biroului Notarial Indi-

vidual Rusu Andreea, din localitatea 
Gurahonţ, strada Avram Iancu, nr.29-
32, judeţul Arad, pentru a participa la 
dezbaterea procedurii succesorale a 
defunctului mai sus indicat.

l Pârâta Vieriu Elena Dorina este 
citată la Judecătoria Dorohoi la data 
de 15.01.2020 pentru “succesiune”.

DIVERSE
l ANAF intenţionează să închirieze 
spaţii de depozitare şi servicii conexe. 
Detaliile complete pot fi găsite pe 
site-ul www.anaf.ro, sectiunea “Anun-
ţuri” - “Anunţuri de achiziţie de 
bunuri şi servicii.

l Just Insolv SPRL notifica intrarea 
in faliment prin procedura simplifi-
cata in dosarul nr. 759/105/2019, 
Tribunal Prahova, conform sentintei 
nr.927 din 22.10.2019 privind pe SC 
Rodimar Cons Serv SRL, cu terme-
nele: depunere declarații creanță in 
vederea intocmirii tabelului supli-
mentar 06.12.2019, întocmirea tabe-
lului suplimentar al creanțelor 
06.01.2020, întocmirea tabelului defi-
nitiv consolidat 06.02.2020.

l A.N.I.F.Filiala Teritorială Argeş - 
cu sediul în oraşul Ştefăneşti,str.
Agrosemului,nr.9, judeţul  Argeş 
organizează licitaţii de vânzare a 
mijloacelor fixe aprobate la casare. 
Lista cu aceste mijloace fixe se poate 
consulta la sediul  administrativ din 
oraşul precizat  mai sus. Mijloacele 
fixe pot fi vizionate  la sediul nostru 
din Stefanesti, str.Agrosemului,nr.9, 
judetul Arges. Licitaţia  va avea loc la 
sediul din  Ştefăneşti  în data de 
15.01.2020. In caz de neadjudecare, 
licitatiile viitoare, vor avea loc în 
oraşul Ştefăneşti, în datele de 
22.01.202 şi 29.01.2020. Date supli-
mentare privind organizarea licitaţi-
ilor, condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească potenţialii achizitori 
pentru a fi admişi la licitaţie, preţul de 
pornire a licitaţiei, precum şi cota de 
cheltuieli de participare se pot obţine 
l a  t e l e f o n :  0 2 4 8 2 5 4 1 2 4 , f a x 
0248251313.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordonator 
Liscan Aurel, in calitate de adminis-
trator judiciar al Doinistar SRL 
desemnat prin hotararea nr.7035 din 
data de 05.12.2019, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 27390/3/2019, noti-
ficã deschiderea procedurii insolventei 
prevazuta de Legea nr. 85/2014 împo-
triva Doinistar SRL, cu sediul social 
in Bucureşti Sectorul 3, Str. Jean 
Steriadi, Nr. 29, Bloc V1, Scara 7, Ap. 
36, CUI  11703545, nr. de ordine in 
registrul comertului J40/3513/1999. 
Persoanele fizice si juridice care inre-
gistreaza un drept de creanta impo-
triva Doinistar SRL vor formula 
declaratie de creanta care va fi inre-
gistrata la grefa Tribunalului Bucu-

reşti - secţia a VII-a Civila, cu referire 
la dosarul nr. 27390/3/2019, in urma-
toarele conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de admi-
tere a creantelor asupra averii debito-
rului 20.01.2020; b) termenul de 
verificare a creantelor, de intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului preli-
minar de creante 10.02.2020; c) 
termenul pentru intocmirea  si 
afisarea tabelului definitiv la 
06.03.2020; d) data primei sedinte a 
adunarii generale a creditorilor 
17.02.2020, ora 14.00; e) adunarea 
generala a asociatilor la data de 
17.12.2019, ora 14.00 la sediul admi-
nistratorului judiciar.

l Notificare. Subscrisa Invictus 
Insolv IPURL cu sediul social în 
localit. Băile-Herculane, str. M. 
Eminescu, nr. 12, parter, ap.1, jud. 
Caraş-Severin; Nr. înregistrare 
U.N.P.I.R. RFO II-0923/2018. Tel. 
0723,166,083, e-mail: invictus.insolv@
yahoo.com, notifică deschiderea 
procedurii simplificate a insolvenţei 
împotriva debitorului SC Balkan 
Project Provider SRL, dispusă prin 
Încheierea civi lă  nr.  310/JS/
CC/28.11.2019  pronunţată de Tribu-
nalul Caraş-Severin, Secţia a II-a 
Civilă, în Dosarul nr. 2179/115/2019. 
Debitorul SC Balkan Project Provider 
SRL  are obligaţia ca în termen de 10 
zile de la deschiderea procedurii să 
depună la dosarul cauzei documentele 
prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea 
privind procedura insolvenţei. Credi-
torii debitorului SC Balkan Project 
Provider SRL cu sediul social în 
localit. Mehadia, nr.489, camera 2, 
jud. Caraş-Severin, Număr de ordine 
î n  R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i  
J11/370/2012, CUI 25762959 trebuie 
să procedeze la înscrierea la masa 
credală a acestuia prin depunerea 
cererii de admitere a creanţei la Tribu-
nalul Caraş-Severin până la termenul 
limită din data de 13.01.2020. Cererile 
trebuie însoțite de taxa de timbru în 
valoare de 200 lei.

l Lichidatorul judiciar Consortiul 
SGB Insolvency Consult SPRL - 
Dinu, Urse şi Asociații SPRL prin 
Dinu Urse şi Asociatii SPRL, notifica 
creditorii cu privire la deschiderea 
falimentului in procedura generala 
prevazuta de Legea nr. 85/2014, impo-
triva debitoarei DCM Construct 
General S.R.L., cu sediul social în 
Calarasi, str. Plevna, nr.33, jud. Cala-
rasi,  Cod de identificare fiscală 
31566272, Număr de ordine în regis-
trul comerţului J51/185/2013, 
conform Hotărârii nr. 222/2019, 
pronunţată de Tribunalul Calarasi, 
Secţia Civi lă,  în dosarul  nr. 
123/116/2018. Termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debitorului - 
19.12.2019, termenul de verificare a 
creantelor, de intocmire si publicare in 
BPI a tabelului suplimentar de 
creante - 09.01.2020, termenul de 
intocmire a tabelului definitiv conso-

lidat al creantelor – 06.02.2020. 
Urmatorul termen de judecata a fost 
fixat pentru data de 27.02.2020. 
Pentru relatii: 021.318.74.25.

l Notificare privind deschiderea 
procedurii  falimentului - procedura 
generală. Date privind dosarul: 
Număr dosar: 6054/115/2013, Tribu-
nalul Caraş-Severin Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios, Administrativ 
şi Fiscal; Judecător sindic: Roiescu 
Claudia. Debitor: Consiron S.R.L.; 
Cod Unic de Înregistrare: 5361219; 
Sediu social: Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie 
1918, nr.4, et.2, Jud. Caraş-Severin; 
Număr de Ordine în Registrul 
Comerţului: J11/217/1994. Subscrisa 
Darada Insolv I.P.U.R.L. în calitate 
de lichidator judiciar al debitorului 
Consiron S.R.L., conform Sentinţei 
Civile nr. 314/JS din data de 
28.11.2019, pronunţată de către 
Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a 
II-a Civilă, de Contencios Adminis-
trativ şi Fiscal, în dosarul  nr. 
6054/115/2013, Notifică Deschiderea 
procedurii  falimentului - procedura 
generală - împotriva debitoarei 
Consiron S.R.L., prin Sentinţa Civilă 
nr. 314/JS din data de 28.11.2018, 
pronunţată de către Tribunalul 
Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal,  în 
dosarul nr. 6054/115/2013.Debitorul 
Consiron S.R.L. are obligaţia ca până 
cel târziu la data de 28.12.2019 să 
predea gestiunea către lichidatorul 
judiciar, împreună cu lista actelor şi 
operațiunilor efectuate după deschi-
derea procedurii.Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admi-
tere a creanţelor asupra averii debi-
toarei, născute dupa data deschiderii 
procedurii este: 20.01.2020. Termenul 
limită de verificare a creanţelor, de 
admitere, afişare şi publicare a Tabe-
lului suplimentar al creanţelor este: 
20.02.2020. Contestațiile la tabelul 
suplimentar al creanţelor pot fi 
depuse până la data de 12.03.2020. 
Termenul pentru întocmirea, depu-
nerea şi publicarea Tabelului definitiv 
consolidat al creanţelor este: 
23.03.2020.

l SC Rewe România SRL, cu sediul 
în comuna Ştefăneştii de Jos, str. 
Buşteni, nr. 7, județul Ilfov, anunță 
public solicitarea de obținere a auto-
rizației de mediu pentru obiectivul 
„Penny Market”, amplasat în sat 
Lunca Cetățuii, com. Ciurea, DJ 248 
nr.8, județul Iaşi. Eventualele propu-
neri şi sugestii din partea publicului 
privind activitatea menționată vor fi 
transmise în scris şi sub semnătură la 
sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Iaşi din municipiul Iaşi, 
Calea Chişinăului, nr. 43, județul Iaşi, 
în zilele de luni - joi, între orele 8.00 - 
16.30 şi vineri între orele 8.00 - 14.00, 
în termen de cel mult 10 zile de la 
data publicării prezentului anunț.

l SC HD Steel Design Production 
SRL”, cu sediul în comuna Zimandu 

Nou, nr. FN, județul Arad, doreşte să 
obțină autorizație de mediu pentru 
punctul de lucru de la aceeaşi adresă, 
unde se desfăşoară activitățile CAEN 
2562 „Operațiuni de mecanică gene-
rală”, CAEN 2562 „Tratarea şi acope-
rirea metalelor”, având ca principale 
faze ale procesului tehnologic urmă-
toarele: debitare, sudură în atmosferă 
inertă, debitare, îndoire, şlefuire, 
lustruire, degresare cu solvent, amba-
lare. Măsuri de protecție a factorilor 
de mediu: apă - bazin vidanjabil; sol - 
spațiul de lucru betonat, aer - venti-
lare şi recuperare solvent. Deşeurile 
rezultate - menajere şi din procesul 
tehnologic se ridică de către prestatori 
autorizați.  Informațiile privind 
potențialul impact asupra mediului 
pot fi consultate la sediul Agenției de 
Protecția Mediului Arad, Splaiul 
Mureşului FN, tel. 0257/280331, tel/
fax. 0257/280996. Observațiile publi-
cului se primesc zilnic, la secretariatul 
Agenției de Protecția Mediului Arad, 
str. Splaiul Mureşului FN, timp de 
zece zile lucrătoare după data publi-
cării prezentului anunț.

l SC HD Steel Design Production 
SRL”, cu sediul în comuna Zimandu 
Nou, nr. FN, județul Arad, doreşte să 
obțină autorizație de mediu pentru 
punctul de lucru de la aceeaşi adresă, 
unde se desfăşoară activitățile CAEN 
2562 „Operațiuni de mecanică gene-
rală”, CAEN 2562 „Tratarea şi acope-
rirea metalelor”, având ca principale 
faze ale procesului tehnologic urmă-
toarele: debitare, sudură în atmosferă 
inertă, debitare, îndoire, şlefuire, 
lustruire, degresare cu solvent, amba-
lare. Măsuri de protecție a factorilor 
de mediu: apă - bazin vidanjabil; sol - 
spațiul de lucru betonat, aer - venti-
lare şi recuperare solvent. Deşeurile 
rezultate - menajere şi din procesul 
tehnologic se ridică de către prestatori 
autorizați.  Informațiile privind 
potențialul impact asupra mediului 
pot fi consultate la sediul Agenției de 
Protecția Mediului Arad, Splaiul 
Mureşului FN, tel.0257/280331, tel/
fax. 0257/280996. Observațiile publi-
cului se primesc zilnic, la secretariatul 
Agenției de Protecția Mediului Arad, 
str. Splaiul Mureşului FN, timp de 
zece zile lucrătoare după data publi-
cării prezentului anunț.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordonator 
Liscan Aurel, in calitate de adminis-
trator judiciar al Euro Leaderpel SRL 
desemnat prin sentinta civila nr.4361 
din data de 06.12.2019, pronuntata de 
Tribunalul Ilfov, Sectia Civila in dosar 
nr. 2762/93/2019, notificã deschiderea 
procedurii insolventei prevazuta de 
Legea nr. 85/2014 împotriva Euro 
Leaderpel SRL, cu sediul social in Sat 
Roşu, Comuna Chiajna, Bulevardul 
1864, Nr. 47A, Camera nr. 2, Judet 
Ilfov, CUI 34124933, nr. de ordine in 
registrul comertului J23/555/2015. 
Persoanele fizice si juridice care inre-
gistreaza un drept de creanta impo-
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triva Euro Leaderpel SRL vor 
formula declaratie de creanta care va 
fi inregistrata la grefa Tribunalului 
Ilfov - secţia Civila, cu referire la 
dosarul nr. 2762/93/2019, in urmatoa-
rele conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de admi-
tere a creantelor asupra averii debito-
rului 21.01.2020; b) termenul de 
verificare a creantelor, de intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului preli-
minar de creante 11.02.2020; c) 
termenul pentru intocmirea  si 
afisarea tabelului definitiv la 
09.03.2020; d) data primei sedinte a 
adunarii generale a creditorilor 
17.02.2020, ora 14.00; e) adunarea 
generala a asociatilor la data de 
20.12.2019, ora 14.00 la sediul admi-
nistratorului judiciar.

l Autoritatea publică locală invită 
persoanele fizice și juridice fără scop 
patrimonial, respectiv asociațiile și 
fundațiile constituite conform legii 
care îndeplinesc condițiile prevăzute 
de Legea nr.350/2005 să depună 
ofertă în scopul atribuirii contractelor 
de finanțare nerembursabilă pentru 
domeniul culte religioase. Conform 
Hotărârii Consiliului Local Drăgă-
nești-Olt nr. 119/2019 și a Progra-
mului anual pentru acordarea de 
finanțări nerambursabile pentru anul 
2019 sprijinul financiar total se alocă 
pentru programul „culte religioase”. 
1.Procedura aplicată pentru atribu-
irea contractelor de finanțare neram-
bursabilă a proiectelor din domeniul 
culte religioase pe anul 2019 este 
prevăzută de art.6 din Legea nr. 
350/2005, privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activități nonprofit de 
interes general. 2.Sursa de finanțare a 
contractului și valoarea: Bugetul local 
al Orașului Drăgănești-Olt, 25000Lei. 
3. Durata proiectelor: până la 
31.12.2019. 4.Data-limită pentru 
depunerea propunerilor de proiecte: 
20.12.2019, ora 10.00, conform preve-
derilor art.20, alin.2 din Legea nr. 
350/2005, respectiv accelerarea apli-
cării procedurii de selecție. Termenul 
de depunere este urgentat pentru 
crearea posibilității de implementare 
a proiectelor și obținerii finanțării 
până la sfârșitul anului bugetar 2019. 
5.Adresa la care trebuie depuse 
propunerile de proiect: sediul Primă-
riei Orașului Drăgănești-Olt, jud. Olt, 
str. Nicolae Titulescu, nr. 150, Regis-
tratură. 6.Selecția și evaluarea propu-
nerilor de proiecte în vederea obținerii 
finanțării nerambursabile se va face 
de către comisia de evaluare, după 
cum urmează: selecția în data 
20.12.2019, ora 12.00, iar evaluarea în 
data de 23.12.2019, ora 9.00. 7. 
Durata finanțării: anul 2019. Va avea 
loc o singură sesiune de selecție.

l Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire județ: Brașov. 
Denumire UAT: Hârseni. Unitatea 
Administrativ Teritorială Comuna 

Hârseni, județul Brașov, anunță 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru Planul parcelar 
T29: A737, pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice, conform art.14 alin.(1) 
și (2) din Legea cadastrului și a publi-
cității imobiliare nr. 7/1996, republi-
cată, cu modificările și completările 
ulterioare. Data de început a afișării: 
10.12.2019. Data de sfârșit a afișării: 
10.02.2020. Adresa locului afișării 
publice: Primăria Hârseni, situată în 
comuna Hârseni, sat Hârseni, nr.175, 
județul Brașov, precum și pe pagina 
de internet: http://www.primariahar-
seni.ro. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei Comunei 
Hârseni .  Informaț i i  pr iv ind 
Programul național de cadastru și 
carte funciară 2015-2023 se pot obține 
pe site-ul ANCPI, la adresa: www.
ancpi.ro/pnccf/.

l S.C. Cafea Fortuna S.R.L. anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul “Extindere 
Hala Cafea Fortuna“, propus a fi 
amplasat în str. Viilor, nr.3, comuna 
Dragomiresti Vale, sat Dragomirești 
Deal, judeţul Ilfov. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul autorităţii competente 
pentru protecţia mediului aflată la 
adresa Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 
6, București și/ sau la sediul titula-
rului S.C. Cafea Fortuna S.R.L. din 
str. Viilor, nr.3, comuna Dragomirești 
Vale, sat Dragomirești Deal, judeţul 
Ilfov, în zilele de luni- vineri, între 
orele 12:00–14:00, la numărul de 
telefon 021.300.13.10, după data de 
11.12.2019. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul autorităţii 
competente pentru Protecţia 
Mediului Ilfov, telefon 021.430.15.23.

l Se comunică pârâtului Păun 
Costel-Liviu, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Mun. Iași, Al.Tudor 
Neculai, nr. 91, bl. 983, sc B, et. 2, ap 
9, jud. Iași, dispozitivul sentinţei 
civile, nr. 5931/ 17 mai 2018 pronun-
ţată în dosarul  Judecătoriei Iași, nr. 
22505/245/2017 în contradictoriu cu 
Boboc Alina Adriana:„ Admite în 
parte cererea formulată de Boboc 
Alina Adriana în contradictoriu cu 
pârâtul Paun Liviu Costel. Dispune 
ca autoritatea părintească asupra 
minorului Paun Robert Constantin, 
născut la data de 28 mai 2009, să fie 
exercitată exclusiv de către mama 
reclamantă și stabilește locuinţa 
minorului la reclamantă. Obligă 
pârâtul să plătească reclamantei 
pensie de întreţinere lunară în 
cuantum de ¼ din venitul minim net 
pe economia naţională, începând cu 
data de 03.08.2017 (data introducerii 
cererii de chemare în judecată) și 
până la majoratul minorului. Obligă 
pârâtul să plătească reclamantei chel-
tuieli de judecată în cuantum de 827 
lei cu titlul de cheltuieli de judecată 
(taxă judiciară de timbru ,onorariu de 

avocat, onorariu curator, citaţie ziar).
Cu drept de apel în 30 de zile de la 
comunicare, cererea de apel urmând  
a se depune la Judecătoria Iași.

l Icerp SA, societate in lichidare, cu 
sediul in Ploiesti, B-dul Republicii, nr. 
291 A, Judetul Prahova, invita toti 
actionari sau mostenitorii acestora, sa 
se prezinte la sediul societatii pana cel 
mai tarziu 18.12.2019, pentru a-si 
incasa venitul net aferent numarului 
de actiuni detinute in cadrul societatii 
Icerp SA, in urma procedurii de lichi-
dare. In cazul in care nu se pot 
prezenta, sunt asteptati in perioada 
06.01.2020-23.01.2020, la sediul lichi-
datorului judiciar Andrei Ioan 
IPURL, din Ploiesti, Str. Gheorghe 
Doja, nr. 30, et.10, ap.31, Judetul 
Prahova, pentru a-si incasa venitul 
net aferent numarului de actiuni 
detinute in cadrul societatii Icerp SA. 
Actionarii care nu se vor prezenta, 
vor suporta consecintele refuzului/
inactiunii lor. Relatii se pot obtine de 
la sediul lichidatorului judiciar 
Andrei Ioan IPURL, din Ploiesti, Str. 
Gheorghe Doja, nr. 30, et.10, ap.31, 
Judetul Prahova, email office@andre-
iioan.ro, telefon: 0723357858.

SOMAŢII
l Prin cererea înregistrată pe rolul 
Judecătoriei Întorsura Buzăului sub 
nr. 836/248/2019 petenții Boricsan 
Ileana și Boricsan Gyorgy, ambii cu 
domiciliul în comuna Valea Marea, 
sat Valea Mare, nr. 270, județul 
Covasna, au invocat dobândirea 
dreptului de proprietate prin uzuca-
piune, asupra: Imobilului situat în 
intravilanul comunei Valea Mare, sat 
Valea Mare, nr. 270, județul Covasna, 
înscris în CF nr. 23085 Valea Mare, nr. 
top. 1137, 1138, 1139, în suprafață de 
4562 mp. având categoria de folosință 
arabil, curți construcții. Imobilul 
situat în intravilanul comunei Valea 
Mare, sat Valea Mare, nr. 270, județul 
Covasna are ca vecinătăți: la nord și 
la est - Flororiu Nicolae, la sud pârâu 
și drum (Nr. cadastral 23188) și la 
vest Macoș Ștefan. Toți cei interesați 
sunt somați să formuleze opoziție, cu 
precizarea că, în caz contrar, se va 
trece la judecarea cererii în termen de 
30 de zile de la data emiterii somației 
și publicarea ei în condițiile legii.

l Emisa in temeiul art. 130 din 
Decretul - Lege nr. 115/1938, astfel 
cum s-a dispus prin rezolutia din data 
de 12.08.2019, privind cererea inregis-
trata sub dosar nr. 2398/246/2019 al 
Judecatoriei Ineu, In vederea solutio-
narii cererii formulate de catre 
petenta Petran Florica, domiciliata in 
comuna Craiva, sat Said, nr. 54, jud. 
Arad, avand ca obiect uzucapiune cu 
termen de judecata la data de 
22.01.2019, prin care solicita sa se 
constate ca, a dobandit dreptul de 
proprietate in cota de 2/8 parti, 
asupra imobilului inscris in CF nr. 
302943 Craiva, provenit din conversia 

pe hartie a CF vechi 210 Siad, casa cu 
nr adm. Vechi 29, cu nr. administra-
tive nou 30 identificat prin numarul 
topographic 120.121, in suprafata de 
1245 mp, pe titlu de uzucapiun, folo-
sind imobilul de peste 20 de ani de la 
moartea proprietarului Tarcean 
Moisa, decedat la data de 25.08.1970 
de sub B2, in temeiul art. 28 din 
decretul Lege 115/1938.

LICITAŢII
l Subscrisul CI Briac Ion CII, cu 
sediul în Caransebeș, str. Mihai 
Viteazul, nr.8, ap.1, județul Caraș-Se-
verin, în calitate de lichidator al SC 
Colazi Com SRL, Globul Craiovei, în 
faliment, cu sediul în comuna Iabla-
nița, sat Globul Craiovei, nr.176, jud.
Caraș-Severin, scoate la vânzare prin 
licitație publică, în condițiile Codului 
de procedura civilă, bunul mobil- 
autoturism marca Daewoo Espero, an 
fabricație 1997, 1.796cmc, în stare 
nefuncțională. Prețul de pornire al 
licitației de 3.376Lei (fără TVA). Lici-
tația publică va avea loc în data de 
12.12.2019, ora 10.00, iar dacă bunul 
nu se va adjudeca la această dată, 
următoarele ședințe de licitații vor fi 
la data de 06.01.2020; 20.01.2020 și 
03.03.2020, ora 10.00. Toate ședințele 
de licitație se vor desfășura la sediul 
social al lichidatorului judiciar. Infor-
m a ț i i  s u p l i m e n t a r e  l a 
tel.0744.669.068.

l Marka’s IPURL, lichidator al SC 
Santaxi SRL, cu sediul în Brăila, str. 
Moldovei nr. 100, cam. 1, jud. Brăila, 
CUI 21216091, J09/202/2007, 
conform Rezoluţiei 9767/04.12.2019 
p r o n u n ț a t ă  î n  d o s a r u l 
40343/03.12.2019 al ORC Brăila, 
notifică inceperea procedurii de lichi-
dare impotriva SC Santaxi SRL, 
societate aflată în dizolvare judiciară. 
Creditorii trebuie să depună decla-
raţia de creanţă împreună cu toate 
actele doveditoare până la data de 
27.12.2019, la sediul lichidatorului 
din Iași, str. Clopotari, nr. 48, bl. 674, 
et. 3, ap. 16, jud. Iași. Telefon/fax 
0232212542. Declar nule certificatele 
de înregistrare, anexele și certificatele 
constatatoare de autorizare emise pe 
numele SC Santaxi SRL.

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, număr de înscriere 
în registrul formelor de organizare  
I-0983, Tel 0741532937, declara pier-
dute certificatele constatatoare origi-
nale si certificatul de înregistrare 
original, pentru următoarele societăți: 
Satar” S.R.L. cu sediul în mun. 
Brăila, str. Oborului, bl. AD1, scara 3, 
et. 3, ap. 62, jud. Brăila înregistrată la 
Oficiul Registrului Comertului de pe 
l ângă  Tr ibuna lu l  Bră i la  cu 
J9/362/2004 și CUI: 16377563; „Pony 

Serv” S.R.L.Cu sediul în mun. 
Ploiești, str. Domnișori, nr. 86, bl. 55, 
scara A, et. 3, ap. 12, jud. Prahova, 
înregistrată la Oficiul Registrului 
Comertului de pe lângă Tribunalul 
Prahova cu J29/1365/2005 și CUI: 
17702581.

l Societatea AS3-Administrare 
Străzi S3 SRL intenționează să 
încheie un contract de achiziție 
publică de furnizare ceramică Clădire 
C1 pentru realizarea contractului 
având ca obiect „Modernizare și 
reabilitare Parc Pantelimon”. „Docu-
mentația de atribuire” se poate soli-
cita la adresa de e-mail: achizitii@
as3-strazi.ro sau la sediul societății 
din strada Calea Vitan, nr.242, Corp 
C, etaj 1, Sector 3, București. Data-li-
mită de depunere a ofertelor este 
17.12.2019, ora 10.00.

l Debitorul SC Mecanoenergetica 
SA , cu sediul în Dr.Tr. Severin, str. 
Calea Timișoarei, nr.22, jud. Mehe-
dinţi, CIF RO 1605469, J25/348/1991, 
aflata  în procedură de reorganizare 
judiciara, in judicial reorganisation, 
en redressement, în dosar nr. 
7395/101/2015 prin administrator 
judiciar Consultant Insolvență SPRL 
reprezentata de Popescu Emil, cu 
sediul in Dr.Tr. Severin, str. Zăbrău-
ţului, nr.7A, jud. Mehedinţi,  scoate la 
vânzare la pretul diminuat cu 35% 
fata de pretul de evaluare: -bunurile 
mobile de tipul stocuri *materii 
prime, produse finite, piese de schimb 
si obiecte de inventar *, localizate in 
Mun. Dr. Tr. Severin, Calea Timi-
șoarei nr. 22 (Gura Vãii), Judeţul 
Mehedinţi (conform listelor ce se pot 
studia la biroul administratorului 
judiciar din loc. Dr.Tr. Severin, str. 
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti) la 
pretul de 27.998,75 euro, exclusiv 
TVA (pret ce se va plăti în lei la cursul 
BNR din ziua plății). Titlul execu-
toriu în baza căruia administratorul 
judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor mobile descrise anterior 
debitoarei SC Mecanoenergetica SA 
descris anterior, o reprezinta sentinta 
nr. 43 din data de 30.05.2018 de 
confirmare a planului de reorganizare 
modificat pronunțată de către judecă-
torul sindic in dosarul de insolvență 
nr. 7395/101/2015 aflat pe rolul Tribu-
nalului Mehedinti. Licitaţia va avea 
loc la biroul lichidatorului judiciar 
din localitatea Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la 
data de 18.12.2019 orele 14:00. 
Informăm toți ofertanţii faptul că 
sunt obligaţi să depuna o garanţie 
reprezentând 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei și să achiziționeze 
caietul de sarcini in cuantum de 100 
lei + TVA. Contul unic de insolvență 
al debitoarei SC Mecanoenergetica 
SA este deschis la BCR Dr.Tr. Severin 
- RO66RNCB0179034575100001. 
Invităm pe toti cei care vor să parti-
cipe la ședinţa de licitaţie din data de 
18.12.2019 să depună oferte de 
cumpărare și documentele în copie 
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xerox din care rezultă faptul că a fost 
achitată garanția de licitație și contra-
valoarea caietului de sarcină in suma 
de 100 lei până la data de 17.12.2019 
orele 17,00 la adresa menționată ante-
rior, respectiv localitatea Dr.Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. 
Mehedinţi. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra Activului 
functional al debitoarei SC Mecanoe-
nergetica SA sa anunțe administra-
torul judiciar înainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Raportat la 
dispozitiile art. 91 din Legea 85/2014, 
bunurile mobile din patrimoniul debi-
toarei SC Mecanoenergetica SA se 
vind libere de orice sarcini, precum 
privilegii, ipoteci, gajuri, sau drepturi 
de retentie, sechestre, de orice fel. 
Relaţii la sediul administratorului 
judiciar din Dr.Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, telefon 
0742592183, tel./fax: 0252354399 sau 
la adresa de email: office@consul-
tant-insolventa.ro.; site www.consul-
tant-insolventa.ro. Administrator 
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.

l Debitorul SC Vigomarm SRL - in 
lichidare, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare urmatoarele: 1.Teren 499mp 
+1/100 cota indiviza teren 4,023mp. 
situat in Com. Barcanesti, Sat Tata-
rani, Jud. Prahova.  Pret pornire lici-
tatie 1.077,90 Euro exclusiv TVA; 2.
Autoutilitara Dacia Pick - up Double 
Cab, proprietatea SC Vigomarm SRL, 
pret pornire licitatie - 1.044,00 Lei 
exclusiv TVA; 3.Mijloace fixe si obiecte 
de inventar apartinand SC Vigomarm 
SRL  in valoare de 7.096,80 Lei 
exclusiv TVA. Pretul de pornire al 
licitatilor pentru teren, autoutilitara, 
mijloace fixe si  obiecte de inventar 
apartinand debitoarei Vigomarm SRL, 
reprezinta 30% din valoarea de piata 
exclusiv TVA, aratata in Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun in parte, 
iar listele cu aceste bunuri pot fi obti-
nute de la lichidatorul judiciar cu un 
telefon in prealabil la 021.318.74.25. 
Participarea la licitatie este conditio-
nata de: -Consemnarea in contul nr. 
RO93 WBAN 0099 1V03 1682 RO01 
deschis la Intesa Sanpaolo  Bank SA, 
pana la orele 14.00 am din preziua  
stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% 
din pretul de pornire a licitatiei; -achi-
zitionarea pana la aceeasi data a 
Regulamentelor de licitatie pentru 
bunurile din patrimoniul debitoarei, de 
la sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
imobil ”teren”, autoutilitara, mijloa-
cele fixe si obiectele de inventar prima 
sedinta de licitatie a fost fixata in data 
18.12.2019 ora 16.00, iar daca bunurile 
nu se adjudeca la aceasta data, urma-
toarele sedinte de licitatii vor fi in data 
de 09.01.2020; 16.01.2020; 23.01.2020; 
30.01.2020, ora 16.00. Toate sedintele 
de licitatii se vor desfasura la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Jud. 
Prahova. Pentru relatii suplimentare 
sunati la telefon: 021.318.74.25, email 

dinu.urse@gmail.com. Pentru relatii 
suplimentare cu un telefon in prealabil 
dl Cristian Ciocan, 0753.999.028. 
Anuntul poate fi vizualizat si pe site 
www.dinu-urse.ro.

l Societatea AS3-Administrare Străzi 
S3 SRL intenționează să încheie un 
contract de achiziție publică de lucrări 
de execuție și furnizare lifturi Clădire 
C1 pentru realizarea contractului 
având ca obiect „Modernizare și reabi-
litare Parc Pantelimon”. „Documen-
tația de atribuire” se poate solicita la 
adresa de e-mail: achizitii@as3-strazi.
ro sau la sediul societății din strada 
Calea Vitan, nr.242, Corp C, etaj 1, 
Sector 3, București. Data-limită de 
depunere a ofertelor este 16.12.2019, 
ora 10.00.

l Comuna Câineni, Județul Vâlcea, 
CUI 2541681, telefon 0350425926, fax 
0350425926 concesionează  teren în 
suprafață de 11788 mp, situat în 
comuna Câineni, localitatea Râu 
Vadului Județul Vâlcea, aparţinând 
domeniului  privat,concesionarea se 
face conform OUG. 57/2019, și 
conform Hotărârii Consiliului Local 
nr. 77 din  data de 22.10.2019.  Infor-
maţiile privind documentaţia de atri-
buire: se găsesc în caietul de sarcini. 
Documentatia de atribuire se poate 
ridica de la sediul Primăriei comunei 
Câineni iar  persoanele interesate pot 
achita la caseria unității contrava-
loarea documentației de atribuire de 
100 de lei în contul concedentului: 
RO10TREZ67621070250XXXXX lei, 
cont deschis la Trezoreria Gura 
Lotrului sau se  poate achita cu 
numerar la caseria Primăriei comunei 
Câineni. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 30.12.2019 ora 12:00. 
Data limită de depunere a ofertelor: 
09.01.2020 ora 09:20. Ședinţa publică 
de deschidere a ofertelor se va desfă-
șura în 09.01.2020, ora 11,20, în sala de 
ședințe a Primăria comunei Câineni.  
Acţiunea în justiţie se introduce pentru 
soluționarea litigilor apărute la Secţia 
de contencios administrativ a Tribuna-
lului Vâlcea în baza prevederilor Legii 
nr.554/2004 legea contenciosului admi-
nistrativ, cu modificările și completă-
rile ulterioare.  

l Comuna Câineni, Județul Vâlcea, 
CUI 2541681, telefon 0350425926, fax 
0350425926 concesionează  teren în 
suprafață de 6217 mp, situat în 
comuna Câineni, localitatea Râu 
Vadului Județul Vâlcea, aparţinând 
domeniului  privat,concesionarea se 
face conform OUG. 57/2019, și 
conform Hotărârii Consiliului Local 
nr. 90 din  data de 21.11.2019. Infor-
maţiile privind documentaţia de atri-
buire: se găsesc în caietul de sarcini. 
Documentatia de atribuire se poate 
ridica de la sediul Primăriei comunei 
Câineni iar  persoanele interesate pot 
achita la caseria unității contrava-
loarea documentației de atribuire de 
100 de lei în contul concedentului: 
RO10TREZ67621070250XXXXX lei, 

cont deschis la Trezoreria Gura 
Lotrului sau se  poate achita cu 
numerar la caseria Primăriei comunei 
Câineni. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 30.12.2019 ora 12:00. 
Data limită de depunere a ofertelor: 
09.01.2020 ora 09:00; Ședinţa publică 
de deschidere a ofertelor se va desfă-
șura în 09.01.2020, ora 11:00, în sala de 
ședințe a Primăria comunei Câineni. 
Acţiunea în justiţie se introduce pentru 
soluționarea litigilor apărute la Secţia 
de contencios administrativ a Tribuna-
lului Vâlcea în baza prevederilor Legii 
nr.554/2004 legea contenciosului admi-
nistrativ, cu modificările și completă-
rile ulterioare.  

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: 
Orașul Ocnele Mari, str.A.I.Cuza, nr. 
53, Ocnele Mari, județul Vâlcea, 
t e l e f o n :  0 2 5 0 . 7 2 2 . 0 4 3 ,  f a x : 
0250.722.270, e-mail: secretariat@
ocne.ro, cod fiscal 2540899. 2.Infor-
mații generale privind obiectul conce-
siunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: teren în suprafață de 
19.292,19mp, înscris în Cartea 
funciară nr.36608 a localității Ocnele 
Mari (nr.vechi 203), având numărul 
cadastral 351, situat în Orașul Ocnele 
Mari, str. 22 Decembrie, teren aparți-
nând domeniului public al Orașului 
Ocnele Mari, conform HCL nr. 
66/23.10.2019 și în temeiul legal OUG 
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 atri-
buire: prin solicitare scrisă cu cel 
puțin 4 zile înainte, de la sediul 
Primăriei Orașului Ocnele Mari. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului /
compartimentului din cadrul conce-
dentului de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: Registratura Primăriei Orașului 
Ocnele Mari, str. A.I. Cuza, nr. 53, 
județul Vâlcea. 3.3. Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: Persoanele 
interesate pot achita contravaloarea 
documentației de atribuire de 50Lei, 
în contul concedentului: RO76TREZ 
67121180250 XXXXX, deschis la 
Trezoreria Râmnicu Vâlcea, județul 
Vâlcea, cod fiscal al concedentului: 
2540899. 3.4.Data-limită pentru soli-
citarea clarificărilor: 19.12.2019, ora 
12.00. 4. Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor :  07.01.2020,  ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Orașului Ocnele 
Mari, Registratură, str.A.I.Cuza, 
nr.53, Oraș Ocnele Mari, județul 
Vâlcea. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 
într-un singur exemplar în original. 
5.Data și locul la care se va desfășura 

ședinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 07.01.2020, ora 12.00, la sediul 
Primăriei Orașului Ocnele Mari, 
str.A.I.Cuza, nr.53, județul Vâlcea. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Acțiunea în 
justiție se poate introduce la Secția de 
Contencios Administrativ a Tribuna-
lului Râmnicu Valcea, str.Scuarul 
Revoluţiei, nr. 1, Râmnicu Vâlcea, 
județul Vâlcea, telefon: 0250.739.120, 
fax: 0250.732.207, e-mail: tr.valcea.
civil2@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
10.12.2019.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Unitatea Admi-
nistrativ Teritorială Comuna Pietro-
șani, str.Principală, nr.201, Comunei 
Pietroșani, județul Argeș, telefon: 
0248.267.266, fax: 0248.267.267, 
e-mail: primarie@pietrosani.cjarges.ro, 
cont IBAN: RO34TREZ04921A-
300530XXXX -Trezoreria Mioveni, 
cod fiscal: 4469450. 2.Informații gene-
rale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: pășuni alpine în suprafață de 
300ha, înscrise în domeniul public al 
Comunei Pietroșani, județul Argeș, în 
vederea întreținerii, amenajării, îmbu-
nătățirii calității și folosirii acesteia 
pentru creșterea animalelor, conform 
HCL nr. 12/21.03.2019. 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 documenta-
ției de atribuire: Documentația se 
ridică pe suport de hârtie de la sediul 
Primăriei Comunei Pietroșani, în baza 
unei solicitări depuse la Registratură. 
3.2. Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conce-
dentului de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: Secretariatul Comunei Pietro-
șani, str. Principală, nr. 201, Comunei 
Pietroșani, județul Argeș. 3.3. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: Fără 
costuri. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 24.12.2019, ora 
12.00. 4. Informaţii privind ofertele: 
Ofertele se depun în plic în limba 
română. 4.1. Data-limită de depunere 
a ofertelor: 03.01.2020, ora 12.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: la sediul Primăriei Comuna 
Pietroșani, str. Principală, nr. 201, 
Comunei Pietroșani, județul Argeș. 
4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un exem-
plar original. 5. Data și locul la care se 
va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 03.01.2020, ora 
14.00, Primăria Comuna Pietroșani, 

str. Principală, nr. 201, județul Argeș. 
6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Argeș, 
Bulevardul I.C.Brătianu, nr.7, Munici-
piul Pitești, județul Argeș, telefon: 
0248.224.019, fax: 0248.224.019, 
e-mail: tribunalul.arges@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 10.12.2019.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de competenţă 
profesională pentru transportul rutier 
naţional și internaţional de marfă nr. 
0033291, emis de ARR - Agenţia 
Argeș, pentru dl. Dobrin Dumitru - 
Albota (Argeș). Se declară nul.

l Pierdut certificat inregistrare in 
Registrul comertului pentru Neonato-
logie dr. Marcu Andreea Elena SRL, 
J8/1202/2016, CUI 36148548. Declar 
nul.

l Societatea, Torius Investments SRL, 
cu sediul social în București, Str.Dr. 
Nicolae Tomescu, nr. 23, parter, sector 
5, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului sub nr. J40/5040/2009, 
CUI: 25452702, declară pierdute 
Certificatul de înregistrare al societății 
seria B, nr. 1723936, eliberat de Oficiul 
Național al Registrului Comerțului- 
Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul București la data de 
17.04.2009, precum și Certificatul 
constatator pentru sediul social, pe 
care le declară nule.

l Subscrisa FM Romania SRL, cu 
sediul social în jud.Timiș, DN6 Timi-
șoara-Cenad, KM 570+190 Dreapta,  
Dudeștii Noi, România, declarăm 
pierdut Documentul de Înregistrare 
Sanitară Veterinară și pentru Sigu-
ranța Alimentelor pentru Activitățile 
d in  Unităț i le  de  Vânzare  cu 
Amănuntul nr. 702-VA din 17.02.2009 
pentru punctul de lucru situat în com.
Chiajna, str.Italia, nr.1-7, jud.Ilfov. 
Documentul este declarat pierdut și 
nul.

l Pierdut atestat profesional trans-
port marfă și card tahograf eliberate 
de ARR Iași pe numele Dolhăscu 
Marcel. Se declară nule.

l Pierdut certificat de înregistrare 
seria B nr. 0929290 eliberat în data de 
01.03.2006 și Certificat constatator 
emis  în  baza  dec laraţ ie i  nr. 
10335/27.01.2006, emis în 08.02.2006 și 
eliberat în 01.03.2006, actele fiind 
emise de Oficiul Registrul Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Constanţa 
pentru societatea Brand Alchemist 
Group, având CUI 18356567, 
J13/303/2006, cu sediul în Agigea, str. 
Emil Racoviţă nr.47, jud. Constanţa. 
Se declară nule.


