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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Berfin Yusuf Trans angajează 5 
conducători auto, transport internați-
onal marfă. Tel.0746.883.505.

l Angajăm șofer cat.B, vechimea 
permisului min.5 ani, doar în Bucu-
rești ,  fără cazier judiciar.  Tel. 
0764.402.441.

l SC Paradise Travel SRL angajează 
Specialist în planificarea, controlul, 
raportarea performanței economice. 
0749.570.016.

l Școala Gimnazială Nr.2 „Poet 
Ovidiu” organizează concurs la sediul 
instituției din str.Primăriei, nr.39, loc. 
Ovidiu, județul Constanța, în data de 
23.03.2020, pentru ocuparea postului 
de administrator financiar. Relaţii 
suplimentare se pot obţine de la sediul 
școlii și la telefon 0241.252.368.

l Patiseria Palma SRL din Pecica 
angajeaza 1 lucrator bucatarie ( 
spalator vase mari ), (cod COR. 
941201), Conditii minime; studii 
primare  (opt clase ), cunoasterea 
bucatariei sarbesti (prajitura burek). 
CV-urile se depun pe e-mail la adresa; 
mile@mildor.ro. Vor fi luate in consi-
derare CV-urile primite pana la data 
de 28.02.2020. Selectia candidatilor va 
avea loc in data de 02.03.2020 si 
consta in concurs de CV-uri. Infor-
matii la telefon: 0745330061.

l Institutul Naţional de Cerceta-
re-Dezvoltare și Încercări pentru 
Electrotehnică- ICMET Craiova 
organizează concurs pentru ocuparea 
functiei de  strungar- 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 de 
03.04.2020, începând cu ora 9.00. 
Dată limită de depunere a dosarului: 
30.03.2020, 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: 0747.034.859 (în intervalul 
orar 8.00-17.00) sau la adresa de 
e-mail: nela@icmet.ro

l Institutul Naţional de Cerceta-
re-Dezvoltare și Încercări pentru 
Electrotehnică- ICMET Craiova 
organizează concurs pentru ocuparea 
funcției de lăcătuș- 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 
de 06.04.2020, începând cu ora 9.00. 
Data limită de depunere a dosarului: 
30.03.2020, 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: 0747.034.859 (în intervalul 
orar 8.00-17.00) sau la adresa de 
e-mail nela@icmet.ro

l Anunț .  Pr imăr ia  Comune i 
Vădastra, județul Olt, organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea 
funcţiei publice de conducere vacante 
de: -secretar general al Comunei 
Vădastra, județul Olt. Concursul se 
desfășoară la sediul  Primăriei 
Comunei Vădastra, str.Mihai Viteazul, 
nr.77B, loc.Vădastra, județul Olt, în 
data de 01.04.2020, ora 10.00 -proba 
scrisă. Interviul se va susține în 
termen de maximum 5 zile lucrătoare 
de la data susținerii probei scrise. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun la sediul Primăriei Comunei 
Vădastra, în perioada 27.02.2020-
17.03.2020, inclusiv. Condiţii de parti-
cipare la concurs: -studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul 
știinţelor juridice, administrative sau 
politice; -studii de masterat absolvite 
în domeniul administraţiei publice, 
management ori în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei 
publice, în condiţiile legii; -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice: minimum 5 ani. 
În cazul în care la concurs nu se 
prezintă persoane care îndeplinesc 
condiţiile de participare, pot candida 
și persoane care nu îndeplinesc aceste 
condiţii, în următoarea ordine: a) 
persoane care au studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, în știinţe juridice, 
administrative sau politice și vechime 
în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice: minimum 
5 ani; b) persoane care au studii 
universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă, în știinţe 
juridice, administrative sau politice; c) 
persoane care au studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, în altă specialitate. 
Relații suplimentare se pot obține de 
la doamna Ruscu Elena, inspector 
superior: str.Mihai Viteazul, nr.77B, 
l o c . Vă d a s t r a ,  j u d e ț u l  O l t , 
tel.0249.539.012, fax: 0249.539.016, 
e-mail: primariavadastra@yahoo.com.

l Primaria Comunei Provita de Sus, 
cu sediul in comuna Provita de Sus, 

sat Provita de Sus, nr.366, judetul 
Prahova, conform O.U.G. nr.57/2019 
si H.G. nr.611/2008, organizeaza 
concurs pentru ocuparea urmatorului 
post temporar vacant pe perioada 
determinata, pentru functia publica: 
inspector -clasa I, grad profesional 
debutant. Conditii specifice de partici-
pare la concurs: -studii universitare de 
licenta, absolvite cu diploma in dome-
niul stiintelor juridice sau asistenta 
sociala; -vechime in specialitatea 
studiilor necesare ocuparii postului: 
nu se solicita. Data, ora si locul de 
desfasurare a concursului: -proba 
suplimentara eliminatorie pentru 
evaloarea competentelor specifice in 
domeniul tehnologiei informatiei in 
data de 11.03.2020, ora 08.30; -proba 
scrisa in data de 11.03.2020, ora 11.00, 
la sediul institutiei; -interviul in data 
de 13.03.2020, ora 10.00, la sediul 
institutiei; Probele se vor sustine la 
sediul Primariei Provita de Sus . 
Dosarele de inscriere se depun la 
sediul institutiei pana la data de 
02.03.2020.

l Primăria Comunei Râciu, cu sediul 
în comuna Râciu, str.Gheorghe Șincai, 
nr.58, judeţul Mureș, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului 
post contractual vacant, aprobat prin 
HG nr.  286/2011,  modificat  ș i 
completat de HG nr.1027/2014, pe 
perioadă nedeterminată a funcției 
contractuale vacante de: -Paramedic 
în cadrul SMURD EPA -Râciu. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: studii 
medii absolvit cu diplomă de bacalau-
reat; -curs de formare paramedic, 
organizat de IJSU; -permis de condu-
cere categoria B; -vechime în speciali-
tate studiilor necesare ocupării 
postului: nu este cazul. Data, ora și 
locul de desfășurare a concursului: 
-proba scrisă  în data de 20.03.2020, 
ora 11.00, la sediul instituției; -proba 
practică în data de 23.03.2020, ora 
11.00, la sediul EPA Râciu; -proba 
interviu în data de 24.03.2020, ora 
12.00, la sediul  instituției. Data-limită 
până la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs este  
de 10 zile lucrătoare de la afișare, la 
sediul instituției. Bibliografia pentru 
concurs, atribuțiile postului, docu-
mentele necesare înscrierii și alte 
informații suplimentare se găsesc pe 
site-ul primăriei: www.comunariciu.
ro, sau la telefon 0265.426.212, 
persoană de contact: Secretar -Dunca 
Ioan.

l Spitalul Clinic de Pneumoftizio-
logie Constanța, cu sediul în locali-
tatea Palazu Mare, str.Sentinelei, 
nr.40, județul Constanța, organizează 
concurs în conformitate cu HG 
nr.286/2011 cu modificările și comple-
tările ulterioare, pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale 
permanent vacante: -1 post asistent 
medical principal, specialitate radio-
logie, studii postliceale (PL) -Labo-
rator Radiologie ș i  Imagist ică 
Medicală (punct lucru în Dispensarul 
TBC Constanța); -1 post asistent 
medical, specialitate radiologie, studii 
postliceale (PL) -Laborator Radiologie 

și Imagistică Medicală (punct lucru în 
Dispensarul TBC Constanța); -1 post 
asistent medical, specialitate medicină 
generală, studii postliceale (PL) 
-Secția Pneumologie Copii; -1 post 
îngrijitoare, studii generale (G) -Secția 
Pneumologie Copii. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă (test 
grilă), în data de 23.03.2020, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 
26.03.2020, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 
-asistent medical principal, speciali-
tate radiologie, studii postliceale (PL): 
-diplomă de școală sanitară postli-
ceală sau echivalentă sau prin echiva-
lare conform HG 797/1997; -examen 
pentru obținerea gradului de principal 
în specialitatea postului; -minim 5 ani 
vechime ca asistent medical în specia-
litatea postului; -asistent medical, 
specialitate radiologie/medicină gene-
rală, studii postliceale (PL): -diplomă 
de școală sanitară postliceală sau 
echivalentă sau prin echivalare 
conform HG 797/1997; -minim 6 luni 
vechime în specialitate în specialitatea 
postului. -îngrijitoare, studii generale 
(G): -școală generală; -nu este nece-
sară vechimea în muncă. Candidații 

vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunțului, 
la sediul spitalului, ora 10.00 -birou 
RUNOS. Relaţii suplimentare la 
sediul spitalului, birou RUNOS 
-persoană de contact Paciu Luminita, 
telefon 0241.486.333.

l  A g e n ț i a  N a ț i o n a l ă  p e n t r u 
Programe Comunitare în Domeniul 
Educației și Formării Profesionale 
(ANPCDEFP) organizează concurs 
pentru ocuparea funcției de execuție 
contractuale, vacantă, de expert IA cu 
studii superioare finalizate și experi-
ență profesională de minimum 5 ani 
într-un domeniu similar de activitate. 
Concursul se va desfașura în data de 
20.03.2020, la ora 9,00– proba scrisă și 
la ora 14,00– interviul, la sediul 

Creditoarea AJFP Braşov cu sediul în Braşov, str. M. 
Kogălniceanu nr. 7 prin reprezentant legal cheamă în 
judecată pe DENNAQUI RABIH şi GHYNWA AL 
ZOHBI în calitate de administratori ai SC 
CAPALANO SRL, CUI 24254359, cu sediul în 
Braşov, str. Postăvarului nr. 23, ap. 1, în data 
19.03.2020, ora 9.00, sala T5, în dosarul nr. 6713/62/ 
2017 a1, având ca obiect atragerea răspunderii 
patrimoniale în temeiul art. 169 din Legea nr. 
85/2014.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Braşov. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita. Serviciul Fiscal Municipal 
Odorheiu Secuiesc. Biroul Colectare şi Executare Silită. Nr. înreg. ANSPDCP 20008. Dosar de executare nr. 
31/F/11. Nr. 2228 din 24.02.2020. Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2020, Luna Februarie, Ziua 21. 
În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că, în ziua de 19, luna Martie, anul 2020, ora 12.00, în 
localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la a doua licitaţie următoarele bunuri mobile, 
proprietate a debitorului/ terţei persoane, prin licitaţie/ licitaţia. Denumirea bunului mobil. Descriere sumară, 
Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul, Preţul de evaluare sau de pornire al 
licitaţiei, exclusiv TVA (lei), Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): Autobuz Neoplan 116, nr. înmatriculare HR-04-HFK, 
an fabricaţie 1992, nr. identificare 9216360, culoare alb, Nu este cazul, 15.411 lei, 19%; Microbuz Iveco 45C13, 
nr. înmatriculare HR-05-WUZ, an fabricaţie 2002, nr. identificare ZCFC459000, culoare alb, Nu este cazul, 
11.289,75 lei, 19%. *) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea 
bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre 
aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor 
sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte 
oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, 
următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei 
sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în 
contul IBAN , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, AJFP Harghita, cod de 
identificare fiscală 32207048, deschis la Trezoreria AJFP Harghita din Miercurea Ciuc; c) împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare 
tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele 
fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care 
certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta 
prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau 
altele asemenea, respectiv: ... Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ... Pentru informaţii 
suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0266.217558. Data afişării: 21.02.2020.

Ministerul Finanţelor Publice. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Braşov. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita. Serviciul Fiscal Municipal 
Odorheiu Secuiesc. Biroul Colectare şi Executare Silită. Nr. înreg. ANSPDCP 20008. Dosar de executare nr. 
01F/D/270. Nr. 1612 din 11.02.2020. Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2020, Luna Februarie, Ziua 
10. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că, în ziua de 10, luna Martie, anul 2020, ora 12:00, în 
localitatea Odorheiu Secuiesc, str. Morii, nr. 5, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, prin prima 
licitaţie. Denumirea bunului mobil. Descriere sumară: Autoturism Mercedes Benz, model A 140, anul fabricaţiei 
2001, număr de identificare WDB1680311J633056, HR - 79 - RBD, culoare negru, stare funcţionabilă. Drepturile 
reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: Nu este cazul. Preţul de evaluare sau de pornire al 
licitaţiei, exclusiv TVA (lei): 5.144 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 19%. *) Regimul şi cotele de taxă pe 
valoarea adăugată aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Titlul VII din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită 
pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare, la locul 
fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii 
depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: a) oferta de cumpărare; b) dovada plăţii 
taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de 
pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO33TREZ3515067XXX004722, beneficiar Direcţia 
Generală Regională a Finanţelor Publice, AJFP Harghita, cod de identificare fiscală 32207048, deschis la 
Trezoreria AJFP Harghita; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; d) pentru persoanele juridice 
române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; e) pentru 
persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; f) pentru persoanele fizice române, 
copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; h) 
declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu 
debitorul. Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de 
mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea respectiv: ... Alte informaţii de 
interes pentru cumpărător, după caz: ... Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la 
numărul de telefon 0266 - 217558. Data afişării: 10.02.2020.
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ANPCDEFP. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun până pe data de 
13.03.2020, ora 17,00 la sediul ANPC-
DEFP. Condițiile de participare la 
concurs și bibliografia se afișează la 
sediul ANPCDEFP și pe site-ul agen-
ției la adresa www.anpcdefp.ro. Infor-
mații suplimentare se pot obține la 
sediul ANPCDEFP sau la telefon 
021/2010700.

PRESTĂRI SERVICII
l Montam acoperisuri din tigla meta-
lica si ceramica BILKA. Reducere 
15%. 0723.454.409.

CITAŢII
l Pârâții  Vertik Paraschiva și 
Bozesan Ioan sunt chemați la Judecă-
toria Bistrița, în dosar 1070/190/2019 
la data de 27.02.2020, obiect succe-
siune.

l România. Curtea de Apel Bucu-
rești- Secția a VI-a Civilă București, 
str.Splaiul Independenței, nr.5, Sector 
4, Dosar nr.41857/3/2015. Citația 
nr.41857/3/2015 emisă la data de 
07.02.2020. Numele și prenumele 
persoanei citate: Figoli Luigi. Domici-
liul sau reședința persoanei citate: 
Roma, str.Via Nanchino, nr.38, Italia, 
Statul: Italia. Vă înștiințăm că sunteți 
invitat(ă) să vă prezentați la această 
instanță la data de 01.04.2020, 
Completul 19A, ora 9.00, sala IN 
Fintescu, în calitate de intimat-pârât, 
în proces cu apelantul Zui Igor, pentru 
apel  împotriva sentinței  civi le 
nr.3308/31.10.2018, pronunțată de 
Tribunalul București- Secția a VI-a 
Civilă, în dosarul nr.41857/3/2015. 
Prin înmânarea citației, sub semnă-
tură de primire, personal ori prin 
reprezentant legal sau convențional 
ori prin funcționarul sau persoana 
însărcinată cu primirea corespon-
denței pentru un termen de judecată, 
cel citat este prezumat că are în 
cunoștință și termenele de judecată 
ulterioare aceluia pentru care citația 
i-a fost înmânată. Potrivit dispoziți-
ilor art.156 din Codul de procedură 
civilă, până la termen sunteți obligat 
să vă alegeți domiciliul în România, 
cu indicarea persoanei însărcinate cu 
primirea actelor de procedură. În 
cazul în care nu vă conformați, comu-
nicările se vor face prin scrisoare 
recomandată, recipisa de predare la 
poșta română a scrisorii, va ține loc de 
dovadă de îndeplinire a procedurii. 
Potrivit legii române, neprezentarea 
în proces a părților legal citate nu 
împiedică judecarea cauzei.  În 
procesul civil, judecata se suspendă 
dacă nici una dintre părți nu se înfăți-
șează- personal sau prin reprezentant- 
la strigarea pricinii, afară de cazul în 
care reclamantul sau pârâtul a cerut 
judecarea în lipsă. Parafa Șefului 
Instanței Semnătura Grefierului.- 
Romania Corte d’Appello di Buca-
rest- Sezione VI Civile Bucarest, Str.
Splaiul Independentei, nr.5, settore 4. 
Dossier n.41857/3/2015. Citazione 
n.41857/3/2015 emessa in data di 
07.02.2020. Nome e cognome della 
persona citata: Figoli Luigi. Domicilio 

o residenza della persona citata: 
Roma, via Nanchino, n.38, Italia 
Stato: Italia. La informiamo che e 
invitato(a) a presentarsi in questo 
tribunale in data di 01.04.2020, 
Collegio Giudicante 19 A, ore 9.00, 
Aula IN Fintescu, in qualita di conve-
nuto-imputato, nella causa civile con 
il ricorrente Zui Igor, per appello 
c o n t r o  l a  s e n t e n z a  c i v i l e 
n.3308/31.10.2018, pronunciata dal 
Tribunale di Bucarest- sezione VI 
Civile, nel dossier n.41857/3/2015. 
Con la consegna della citazione, 
firmata per ricevuta, personalmente o 
tramite rappresentante legale o 
convenzionale oppure tramite il 
responsabile o l’incaricato per la 
ricezione della corrispondenza per 
un’udienza, si presume che la persona 
citata sia a conoscenza anche delle 
udienze successive a quella per cui gli 
e stata consegnata la citazione. Ai 
sensi delle disposizioni dell’art.156 del 
Codice di procedura civile, fino 
all’udienza Lei e tenuto ad eleggere il 
domicilio in Romania, indicando la 
persona incaricata a ricevere i docu-
menti procedurali. Al contrario, le 
comunicazioni verranno effettuate 
tramite lettera raccomandata, la rice-
vuta di consegna alla posta romena 
della lettera avverra come prova di 
completamento della procedura. Ai 
sensi della normativa romena, la 
mancata comparsa delle parti legal-
mente citate non impedisce il giudizio 
della causa. Nella causa civile, il 
giudizio viene sospeso se nessuna delle 
parti compare- personalmente o 
tramite rappresentante- all’appello 
della causa, a meno che l’attore o il 
convenuto non abbia richiesto il 
giudizio in contumacia. Parafa Del 
Capo Della Corte Giudice Luminita 
Cristiu-Ninu Firma Del Cancelliere.

DIVERSE
l Lichidator judiciar Dinu Urse si 
Asociatii SPRL, desemnat prin Inche-
ierea  de  sed inta  d in  data  de 
27.06.2018, pronuntata in dosar nr. 
2303/105/2018, aflat pe rolul Tribuna-
lului Prahova Sectia A II –A civila de 
Conencios Administrativ si Fiscal, 
pentru societatea debitoare SELIRON 
SRL, invita societatile de arhivare sa 
depuna ofertele la sediul din Bucu-
resti, Str. Buzesti, Nr. 71, Et. 5, 
Camera 502 -505, Sector 1, Tel./Fax: 
(+40) 21.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com, pana cel tarziu in data de 
11.03.2020, in vederea selectiei pentru 
Servicii de arhivare a documentelor 
societatii debitoare SELIRON SRL. 
Oferte pot fi transmise si pe fax-ul sau 
email-ul  mentionat in anunt. Arhiva 
se afla depozitata la sediul societatii 
debitoare SELIRON SRL, situat in 
Oras Baicoi, Str. Republicii, Nr. 108, 
Judet Prahova. Pentru relatii supli-
m e n t a r e  s u n a t i  l a  t e l e f o n : 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relatii suplimentare, vizi-
onare si inspectie cu un telefon in 
prealabil apelati la: 0753.999.028, dl. 
Cristian Ciocan.

l Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 

cadastrului. Unitatea Administra-
tiv-Teritorială Gălbinași, din județul 
Buzău, anunță publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale, nr.  4, 6, 7, 8, 9, 
10, 25, 43, 48, 49, începând cu data 
27.02.2020 pe o perioadă de 60 de zile, 
la sediul Primaria Gălbinași, conform 
art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadas-
trului și a publicității imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul primăriei 
și pe site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară: 
http://ancpi.ro_docs/?dir=Buzau.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Sebeș, județul Alba anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele nr. 6, 16, 17, 18, 19, 
29, 30, 31 UAT Sebeș, începând cu 
data de 02.03.2020 până în data de 
02.05.2020, la sediul Primăriei Sebeș, 
conform art. 14, al. (1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicității imobiliare 
nr. 7/1996, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul Primăriei 
Municipiului Sebeș și pe site-ul Agen-
ției Naționale de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară.

l Unitatea Administrativ Teritorială 
comuna Jilavele din judetul Ialomiţa 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoa-
rele cadastrale 7, 10, 11, 12, 14 înce-
pând cu data de 05.03.2020 pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei comunei Jilavele, strada 
Calea Urziceni, nr. 100, judeţul 
Ialomita, conform art. 14, alin. (1) și 
(2) din Legea Cadastrului și Publici-
tăţii Imobiliare nr. 7/1996, cu modifi-
cările și completările ulterioare. 
Publicarea se va face și pe site-ul: 
www.comunajilavele.ro. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul Primăriei 
și pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 
85/2014 comunicăm deschiderea 
procedurii generale de insolvenţă a 
debitorului Popovici Nelu Persoana 
Fizica Autorizata, CIF: 34952987, 
F11/496/2015, dosar nr. 2427/115 anul 
2019 - Tribunalul Caras - Severin. 
Termen pentru depunerea cererilor de 
creanţă la 09.03.2020; Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întoc-
mirea, afișarea și comunicarea tabe-
lului preliminar al creanţelor la 
30.03.2020; Termen pentru depunerea 
eventualelor contestații este de 7 zile 
de la publicarea în Buletinul Procedu-
rilor de Insolvenţă a tabelului preli-
minar și pentru afișarea tabelului 
definitiv al creanţelor la 27.04.2020. 
Administrator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL Filiala Timis.

l Dekker Jan Andries Adriaan Între-
prindere Individuală anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a Avizului de mediu pentru 
proiectul „construire spații de depozi-

tare și procesare în cadrul Dekker Jan 
Andries Adriaan Întreprindere Indivi-
duală.” faza P.U.Z., propus a fi 
amplasat în  Com. Vinga, Sat Vinga, 
extravilan, CAD.301354. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi consul-
tate  la  sediul  Agenţiei  pentru 
Protecţia Mediului Arad din , Arad, 
Splaiul Mureșului f. nr. , în zilele de 
luni - joi, între orele 09:00 - 15:00, și 
vineri, între orele 09:00 - 13:00, și la 
sediul titularului  din sat Vinga nr. 
1384 după același program. Observa-
ţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Arad, din Arad Splaiul 
Mureșului f. nr. în termen de 15 zile 
de la apariția prezentului.

l SC Hunt Oil Company Of Romania 
SRL anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul 
“Forajul și echiparea sondei de explo-
rare ASTRID” cu amplasamentul în 
extravilan sat Padina, nr. cad. 20496, 
T 37, P 253, nr. cad. 20103, T 37, P 
253, comuna Padina, județul Buzău. 
Informaţiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Buzău, din 
Buzău, str. Sf. Sava de la Buzău, nr. 3 
și la sediul titularului din municipiul 
București, sector 1, strada București - 
Ploiești, nr.19 - 21, etaj 4, în zilele de 
luni - vineri, între orele 8 - 16. Obser-
vaţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul A.P.M. Buzău din municipiul 
Buzău, str. Sf. Sava de la Buzău, nr. 3.

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 Residance,  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 următoarelesocietăți: 
„Venani Com” S.R.L. cu sediul mun. 
Deva, str. Duiliu Zamfirescu, bl. Q5, 
sc. A, et. 3, ap. 9, jud. Hunedoara, 
număr de ordine în registrul comer-
țului J20/761/2005; CUI 17544473 
;„ELY & RABINU`” S.R.L. cu sediul 
în mun. București, sect. 2, b-dul Lacul 
Tei, nr. 112, et. 1, ap. 1, București, 
număr de ordine în registrul comer-
țului J40/3479/2006; CUI 18437840.

l O.M.V Petrom S.A anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii 
de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul: “Lucrari de supra-
fata, foraj, echipare de suprafata si 
conducta de amestec sonda 701 Opri-
senesti”, propus a fi amplasat in jud. 
Braila, extravilan U.A.T Ianca, T146 
(parcelele 987/1, 1005), T147 (parcela 
1008), T148 (parcelele 1038, 1039, 
1045). Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
Braila din mun. Braila, Bd. Indepen-
dentei, nr. 16, Bl. B5 si la sediul OMV 
Petrom SA din municipiul Bucuresti, 
sector 1, strada Coralilor, nr. 22, in 
zilele lucratoare intre orele 9.00 - 

13.00. Observatiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Braila.

l SC Inabo Tehno SRL, titular al 
activității de colectare deșeuri recicla-
bile la adresa: Șos.București-Urziceni, 
nr.16, com.Afumați, jud.Ilfov, anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obținere a autorizației de 
mediu pentru activitate. Informațiile 
privind potențialul impact asupra 
mediului al activității pot fi consultate 
la sediu APM Ilfov, str. Lacul Morii, 
nr.1 ,  Sector  6 ,  Bucureșt i .  Tel . 
021.430.15.23, în zilele de luni-joi, 
între orele 09.00-13.00, vineri 09.00-
12.00. Observațiile publicului se 
primesc zilnic, la sediul APM Ilfov.

l Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Comuna Satu Mare, CIF: 16373065, 
adresa: str.Principală, nr.450, Satu 
Mare, judeţul Harghita, telefon/fax: 
0266.245.140, e-mail: satumarehr@
freemail.hu. Anunț de participare la 
selecția de proiecte din cadrul 
„Programului anual de finanţări 
nerambursabile al Comunei Satu 
Mare, jud.Harghita, pentru activităţi 
non-profit, destinat realizării viziunii 
din Strategia de dezvoltare locală a 
comunei Satu Mare, pentru perioada 
de programare 2014-2020”. Temeiul 
l ega l :  Legea  nr.350 /2005 ,  OG 
nr.51/1998, OANS nr.130/2006. Suma 
totală pe anul 2020 este de 50.000Lei, 
care este defalcată pe domeniile de 
act ivi tate  după cum urmează: 
Cultură: 10.000 Lei; Activităţi de 
tineret: 9.000 Lei; Sport: 8.000 Lei. 
Activităţi de prevenire și intervenţie a 
incendiilor: 23.000Lei. Data și ora 
limită de depunere: 02 aprilie 2020, 
ora 16.00, la sediul autorității contrac-
tante. Dată selecție și evaluare: 6 
aprilie 2020, ora 10.00. Data afișare 
rezultate: 7 aprilie 2020, ora 12.00. 
Perioadă finanțare: 27.04.2020-
30.11.2020.

SOMAŢII
l Somaţie Judecătoria  Gurahonţ. 
Dos.nr. 174/238/2020. Petenta Ţica 
Catiţa solicită înscrierea dreptului de 
proprietate pe titlu de uzucapiune 
asupra imobilului din c.f.300480 Sebiș 
(fost c.f.90 Prunișor) A1 nr.top.209-
210 supr. totală 2.880 mp. A1.1 nr.
top.209 casa 43A imobil asupra căruia 
figurează ca proprietară  întabulată 
sub B.1 Cofan Maria care a decedat în 
data de 4 ianuarie 1954. Petenta 
susţine că folosește acest imobil de 
peste 40 de ani de la moartea proprie-
tarei   continuu, pașnic, public și sub 
nume de proprietar. Toţi cei interesaţi 
sunt somaţi să depună de îndată  
opoziţie la Judecătoria  Gurahonţ 
deoarece în caz contrar în termen de 
30 de zile de la ultima publicaţie se va 
proceda la rezolvarea cererii.

l Se notifica pentru termenul de 
judecata din data de 9 aprilie 2020, 
invocarea dreptului de proprietate 
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prin uzucapiune de catre petenta 
Males Floarea, domiciliata in sat 
Chelmac, nr. 153A, comuna Conop 
jud. Arad, asupra parcelei inscrisa in 
CF nr. 408 nr.top 601- Chelmac, 
constituita din teren intravilan arabil 
in suprafata totala de 1.440 mp. 
Termen de judecata  9 aprilie 2020.

ADUNARI GENERALE
l În conformitate cu prevederile 
art.117 din legea nr. 31/1990, republi-
cată, D-na Mititelu Maria– Adminis-
trator Unic al Industria Bumbacului 
SA, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor pentru data 
de 06.04.2020, orele  12:00, la sediul 
societăţii din Bucureşti, Splaiul Unirii 
nr.160, sector 4, formată din toţi acţi-
onarii înregistraţi în registrul acţiona-
rilor societăţii  până la data de  
01.04.2020 cu următoarea ordine de 
zi: 1) Aprobarea situaţiilor financiare 
pe anul 2019, respectiv a Bilanţului 
Contabil, contului de profit şi pierderi 
şi a bugetului de venit şi cheltuieli pe 
anul 2020; 2) Aprobarea rapoartelor 
administratorilor şi cenzorilor socie-
tăţii; 4) Prelungirea mandatelor 
cenzorilor supleanţi ai societăţii 
pentru o perioadă de 3 ani; 5) Diverse. 
Materialele înscrise pe ordinea de zi a 
Adunării Generale se află la dispo-
ziţia acţionarilor  la sediul societăţii. 
Acţionarii se vor adresa cu orice 
cerere legată de ţinerea Adunării 
Generale la sediul societăţii, serviciul 
secretariat. Acţionarii care participă 
la Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor se vor prezenta cu bule-
tinul/ cartea de identitate sau, după 
caz, cu procuri speciale autentificate, 
în cazul reprezentării. Dacă prima 
Adunare Generală Ordinară a Acţio-
narilor nu va întruni cvorumul 
necesar pentru validitatea hotărârilor, 
o a doua Adunare va avea loc în data 
de 07.04.2020 ora 12:00 în acelaşi loc.

l S.C. COMAT Filaret S.A., în reor-
ganizare prin Evoinsol  SPRL, 
conform încheierii de şedinţă din data 
de 22.11.2013, pronunţată de Tribu-
nalul Bucuresşi, sectia a VII-a Civilă, 
în dosarul 36810/3/2013, în temeiul 
legii nr. 85/2006 coroborat cu legea nr. 
31/1990, având sediul social în Bucu-
reşti, Str. Doina, nr.17, Sector 5, 
J40/8034/2007, Cui: RO 21614895, 
prin prezenta: Convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
S.C. COMAT Filaret S.A. Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor va 
avea loc la sediul societăţii, situat în 
Bucureşti, Str. Doina, nr.17, Sector 5, 
în data de 09.04.2020 ora 12:00, cu 
următoarea: Ordine de zi: 1. Discu-
tarea, aprobarea sau modificarea 
situaţiilor financiare ale anului 2019 
pe baza raportului prezentat de admi-
nistratorul special şi a raportului 
prezentat de comisia de cenzori, apro-
barea contului de profit şi pierderi 
pentru anul 2019. 2. Aprobarea 
descărcării de gestiune a administra-
torului special pentru perioada 
01.01.2019– 31.12.2019. 3. Aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru anul 2020. 4. Diverse. În cazul 
neîndeplinirii cvorumului de validi-

tate stabilit, Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor va fi repro-
gramată pentru data de 10.04.2020 
ora 12:00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi 
ordine de zi. Începând cu data de 
09.03.2020 documentele înscrise pe 
ordinea de zi se pot consulta la sediul 
societăţii de luni până vineri între 
orele 10:00–14:00. Informaţii se pot 
obţine la nr. de telefon 0735.608.272. 
Acţionarii înscrişi în Registrul Acţio-
narilor până la sfârşitul zilei de 
25.03.2020 vor putea participa la 
Adunarea Generală Ordinară prin 
simpla probă a identităţii acestora 
făcută cu actul de identitate sau cu 
procura specială dată în conformitate 
cu legislaţia în vigoare şi actul consti-
tutiv al societăţii. Formularele de 
procură specială se pot obţine de la 
sediul S.C. COMAT Filaret S.A. înce-
pând cu data de 30.03.2020. Procurile 
speciale pentru reprezentare vor fi 
depuse la registratura societăţii până 
la data de 07.04.2020.

l S.C. Comatchim International 
S.A., în reorganizare prin Expert 
Insolvenţă SPRL Filiala Bucureşti, 
conform încheierii de şedinţă din data 
de 08.01.2015, pronunţată de Tribu-
nalul Bucureşti, secţia a VII-a Civilă, 
în dosarul 43518/3/2014, în temeiul 
legii nr. 85/2014 coroborat cu legea nr. 
31/1990, având sediul social în Bucu-
reşti, Str. Doina, nr. 17A, Sector 5, 
J40/8017/2007, Cui: RO 21614909, 
prin prezenta: Convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
S.C. Comatchim International S.A. 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor va avea loc la sediul societăţii, 
situate în Bucureşti, Str. Doina, nr. 
17A, Sector 5, în data de 09.04.2020 
ora 13:00, cu următoarea: Ordine de 
zi: 1. Discutarea, aprobarea sau modi-
ficarea situaţiilor financiare ale anului 
2019 pe baza raportului prezentat de 
administratorul special şi a raportului 
prezentat de comisia de cenzori, apro-
barea contului de profit şi pierderi 
pentru anul 2019. 2. Aprobarea 
descărcării de gestiune a administra-
torului special pentru activitatea 
desfăşurată în perioada 01.01.2019– 
31.12.2019. 3. Aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pentru anul 2020. 
4. Diverse. În cazul neîndeplinirii 
cvorumului de validitate stabilit, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor va fi reprogramată pentru 
data de 10.04.2020 ora 13:00, în 
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. 
Începând cu data de 09.03.2020 docu-
mentele înscrise pe ordinea de zi se 
pot consulta la sediul societăţii de luni 
până vineri între orele 10:00–14:00. 
Informaţii se pot obţine la nr. de 
telefon 0735.608.272. Acţionarii 
înscrişi în Registrul Acţionarilor până 
la sfârşitul zilei de 25.03.2020 vor 
putea participa la Adunarea Generală 
Ordinară prin simpla probă a identi-
tăţtii acestora făcută cu actul de 
identitate sau cu procura specială 
dată în conformitate cu legislaţia în 
vigoare şi actul constitutiv al socie-
tăţii. Formularele de procura specială 
se pot obţine de la sediul S.C. 
COMATCHIM International S.A. 
începând cu data de 30.03.2020. 

Procurile speciale pentru reprezentare 
vor fi depuse la registratura societăţii 
până la data de 07.04.2020.

LICITAŢII
l Lichidator judiciar CII Cismaru 
Elena vinde prin licitatie publica 
Renault Trafic proprietatea debitoarei 
S.C LUPU SRL, la pretul de 2.970 
EURO plus TVA pret redus cu 10%. 
Licitatia va avea loc in zilele de 3, 5 si 
6 martie 2020, orele 12 la sediul lichi-
datorului judiciar din Ploiesti, str. 
Plaiesilor nr. 47 jud. Prahova. Regula-
mentul de vanzare si caietul de sarcini 
se pot obtine de la sediul lichidato-
rului judiciar. Relatii suplimentare la 
tel. 0728.878298.

l S.C Andibo SRL prin lichidator 
judiciar CII Cismaru Elena vinde 
prin licitatie publica sau negociere 
directa stoc de produse din categoria 
bunurilor destinate productiei de 
tamplarie pvc la pretul de 42.658 lei 
plus TVA. Licitatiile vor avea loc in 
zilele 3, 5 si 6 martie 2020, orele 14 la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47 jud. 
Prahova. Regulamentul de vanzare si 
caietul de sarcini se pot obtine de la 
sediul lichidatorului judiciar. Relatii 
suplimentare la tel. 0728.878298.

l S.C Luconfex Impex SRL prin 
lichidator judiciar CII Cismaru Elena 
vinde prin licitatie publica sau nego-
ciere directa stocul de marfa constand 
in materiale de constructii la pretul de 
21.852 lei plus TVA, pret redus cu 
50% fata de raportul de evaluare. 
Licitatiile vor avea loc in zilele de 3, 5 
si 6 martie 2020 orele 15 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. 
Plaiesilor nr. 47 jud. Prahova. Regula-
mentul de vanzare si caietul de sarcini 
se pot obtine de la sediul lichidato-
rului judiciar. Relatii suplimentare la 
tel. 0728.878298.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al Texima 
SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 
5334  din data de 02.10.2018, pronun-
tata in dosar nr. 47835/3/2017 aflat pe 
rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a 
VII a Civila, anunta scoaterea la 
vanzare a bunurilor mobile aflate in 
proprietatea Texima SRL, constand in  
stoc articole de imbracaminte in 
valoare totala de 6.510 RON fara 
TVA. Vanzarea bunurilor mobile 
apartinand societatii falite se va orga-
niza in data de 09.03.2020 ora 14.00, 
prin licitatie publica cu strigare. In 
cazul in care bunurile mobile nu se 
vor adjudeca la termenul de licitatie 
stabilit, se vor organiza alte 5 (cinci) 
licitatii saptamanale in datele de 
16.03.2020, 23.03.2020, 30.03.2020, 
06.04.2020 si 13.04.2020 la aceeasi 
ora, in acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare a licita-
tiilor va fi stabilit la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3, unde se vor depune 
documentele de inscriere la licitatie 

mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00.Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de inscriere 
la licitatie precum si modul de organi-
zare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar. Caietele de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr. 35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3. Costul unui caiet de 
sarcini este de 200 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii suplimentare 
se pot obtine la tel. 021.227.28.81.

l 1. Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Independența, str. Unirii, nr. 
42, Independența, judeţul Călăraşi, 
telefon 0242535353, fax 0242535433, 
email primarindependenta@yahoo.
com. 2. Informații generale privind 
obiectul procedurii  de licitație 
publică, în special descrierea şi identi-
ficarea bunului care urmează să fie 
închiriat: Închirierea unei suprafețe 
de teren extravilan, situată în Tarlaua 
34, Parcelele 1, 2, 3. Închirierea se 
face în baza HCL nr. 14/18.02.2020 şi 
a O.U.G. nr. 57/2019. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 4. 
Modalitatea sau modalitațile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: personal, la sediul 
Primăriei comunei Independența. 5. 
Denumirea şi datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația 
de atribuire: birou achiziții publice, 
Primăria comunei Independența, str. 
Unirii, nr. 42, telefon 0242535353, fax 
0243535433, e-mail: primarindepen-
denta@yahoo.com. 6. Costul şi condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ: 50 lei, se 
achită la casieria instituției. 7. 
Data-limita pentru solicitarea clarifi-
carilor: 23/03/2020, ora 16.00. 8. 
Informații privind ofertele:  9. 
Data-limita de depunere a ofertelor: 
24/03/2020, ora 16.30. 10. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria 
comunei Independența, str. Unirii, nr. 
42. 11. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Un 
exemplar original. 12. Data şi locul la 
care se va desfăşura şedința publică 
de deschidere a ofertelor: 25/03/2020, 
ora 10.00, sala de şedințe a Consi-
liului Local Independența. 13. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon şi/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Călă-
raşi, str. Bucureşti, nr. 106, telefon 
0242311947, e-mail trcl@just.ro. 

l Anunț de licitație publică. 1.UAT 
Comuna Pănet, cu sediul la Primăria 

comunei Pănet, în loc.Pănet, str. Prin-
c i p a l ă ,  n r. 1 9 1 ,  j u d . M u r e ş , 
CIF:4375887, telefon: 0265.322.112, 
e‐ mail: panet@cjmures.ro, organi-
zează în data de 30.03.2020, ora 14.00, 
licitație publică în vederea închirierii 
imobilelor: Cabinet Medical Nr.1- 
spațiu destinat desfăşurării activită-
ților specifice unui cabinet medical în 
cadrul  d i spensaru lu i  medica l 
comunal situat în comuna Pănet, sat 
Pănet, nr.45, jud.Mureş, în suprafață 
de 13,40 mp şi spațiile auxiliare în 
folosință comună în suprafață totală 
de 21,06mp, Cabinet Medical Nr.2- 
spațiu destinat desfăşurării activită-
ților specifice unui cabinet medical în 
cadrul  d i spensaru lu i  medica l 
comunal situat în comuna Pănet, sat 
Pănet, nr.45, jud.Mureş, în suprafață 
de 21,40mp şi spațiile auxiliare în 
folosință comună în suprafață totală 
de 21,06mp, Cabinet Medical NR.3- 
spațiu destinat desfăşurării activită-
ților specifice unui cabinet medical în 
cadrul  d i spensaru lu i  medica l 
comunal situat în comuna Pănet, sat 
Pănet, nr.45, jud.Mureş, în suprafață 
de 16,08mp şi spațiile auxiliare în 
folosință comună în suprafață totală 
de 21,06mp, Cabinetul Medical din 
Sat Berhia- spațiu destinat desfăşu-
rării activităților specifice unui 
cabinet medical amenajat la parterul 
construcțiilor administrativ-sociale 
situate în comuna Pănet, sat Berghia, 
nr.59, jud.Mureş, înscrise în CF 
nr.51460 Pănet, sub nr. cad. 51460-C1, 
în suprafață de 34,35mp şi spațiile 
auxiliare în suprafață totală de 
10,28mp, Cabinetul Medical din Sat 
Sântioana de Mureş în cadrul dispen-
sarului medical sătesc (punctului 
sanitar medical uman) situat în 
comuna Pănet, sat Sântioana de 
Mureş, nr. 398, jud.Mureş, înscris în 
CF nr.50483 Pănet, sub nr. cad. 50483 
-C1, în suprafață de 17,46mp şi 
spațiile auxiliare în suprafață totală 
de 27,90mp, Cabinetul de Stomato-
logie din Comuna Pănet, Sat Pănet, 
Nr.45, Jud.Mureş- spațiu situat în 
cadrul  d i spensaru lu i  medica l 
comunal, constituit din spațiul 
aferent sălii de tratament în suprafață 
de 13,74mp şi spațiile auxiliare în 
suprafață  tota lă  de  18 ,53mp, 
Farmacia din cadrul Dispensarului 
Medical din Comuna Pănet, Sat 
Pănet, Nr.45, Jud.Mureş, compus din 
spațiu de vânzare în suprafață de 
27,13mp şi spațiile auxiliare în supra-
față totală de 50,02mp, unor adjude-
catari desemnați în urma unor licitații 
deschise, pentru o durată de 4 ani, cu 
posibilitatea prelungirii contractelor 
la împlinirea termenului inițial, prin 
acordul părților, pentru o durată de 
încă 2 ani, la prețul cel mai mare 
ofertat, dar nu mai puțin decât 4,8 Lei 
/mp /lună. 2. Documentația de atri-
buire a fost aprobată prin Hotărârea 
Consiliului local al Comunei Pănet nr. 
7/18.02.2020. 3.Modalitățile de intrare 
in posesia documentației de atribuire: 
3.1.La sediul UAT Comuna Pănet din 
localitatea Pănet, str.Principală, 
nr.191, jud.Mureş, de luni până vineri, 
între orele 10.00-14.00 sau poate fi 
accesată de pe site-ul instituţiei. 
3.2.Documentația de atribuire se 
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obține gratuit în format electronic sau 
la prețul de 25Lei pe suport hârtie. 
3.3.Data limită până la care se pot 
solicita clarificări este 16.03.2020. 
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data 
limită pentru depunerea ofertelor este 
23.03.2020, ora 14.00. 4.2.Ofertele se 
depun la secretariatul Primăriei 
Comunei Pănet, în loc.Pănet, str. Prin-
c i p a l ă ,  n r. 1 9 1 ,  j u d . M u r e ș , 
CIF:4375887. 4.3.Ofertele de depun 
într-un singur exemplar. 5. Ședința 
publică de licitație se va desfășura la 
sediul UAT Comuna Pănet din loc.
Pănet, str.Principală, nr. 191, jud. 
Mureș, în data de 30.03.2020, ora 
14.00. 6.Soluționarea litigiilor este de 
competenta Tribunalului Mureș, Târgu 
Mureș, B-dul.1 Decembrie 1918, 
nr.250-254, judeţul Mureș, cod poștal 
540471. Termenul de contestație este 
de 5 zile de la primirea notificării 
privind rezultatul licitației.

l Comuna Movileni, cu sediul în 
comuna Movileni, judeţul Galaţi, cod 
postal 807195, telefon 0236.823.002, 
fax 0236.823.006, cod fiscal 3814747, 
e-mail: primaria.movileni@yahoo.com, 

organizează închirierea prin licitație 
publică a unui spațiu -Cabinet medical 
în suprafață de 77mp, situat în 
imobilul Dispensarului medical al 
comunei Movileni, județul Galați, din 
totalul de 154mp, aparținând dome-
niului privat al Unității Administrativ 
Teritoriale Comuna Movileni, județul 
Galați, în data de 17.03.2020, ora 
10.00. Prețul de pornire la licitație este 
de 0,87Euro/mp/lună. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 17.03.2020, ora 
09.30, la sediul Primăriei Comunei 
Movileni. Documentația necesară 
pentru elaborarea și prezentarea ofer-
telor se pune la dispoziția celor intere-
sați la sediul Primăriei Comunei 
Movileni, județul Galați. Relaţii supli-
mentare la tel.0236.823.002 sau la 
sediul Primăriei Comunei Movileni, 
judeţul Galaţi.

l Privind inchirierea terenului 
proprietate publica a U.A.T. Bâcleș, 
teren extravilan- curţi construcţii 
Bâcleș, în suprafaţa de 6.134mp, nr. 
Cadastral 50946. a) informații gene-
rale privind autoritatea contractantă, 
precum: C.L. Bacles, CF 5819414,  sat 

Bâcleș, tel./fax: 0252/375.263, mail: 
clbicles@gmail.com, persoana de 
contact– Coanda Lucian Laurentiu; b) 
Bunul supus închirierii: teren extra-
vilan- curţi construcţii Bâcleș, în 
suprafaţă de 6.134mp, nr. Cadastral 
50946; c) informații privind documen-
tația de atribuire: documentaţia de 
atribuire se ridică gratuit de la sediul 
C.L. Bâcleș; d) informații privind 
ofertele: data- limită de depunere a 
ofertelor– 20.03.2020, ora 10,00, 
adresa la care trebuie depuse ofer-
tele– C.L. Bâcleș, sat Bâcleș, Judeţ 
Mehedinţi, numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă– 1 
exemplar original;  e) data și locul la 
care se va desfășura ședința publică 
de deschidere a ofertelor -C.L. Bacles, 
sa t  Bac l e s ,  Jude t  Mehed in ţ i– 
20.03.2020– ora 12,00; f) instanța 
competentă în soluționarea eventua-
lelor litigii și termenele pentru sesi-
z a r e a  i n s t a n ț e i –  Tr i b u n a l u l 
Mehedinţi; g) data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării– 
26.02.2020.

l Primăria Gruia, Judeţul Mehedinţi 
oranizează în data de 26.03.2020 ora 
13.00,  l ic i taţ ie  publ ică pentru 
vânzarea următoarelor suprafeţe de 
teren din domeniul privat al UAT 
Gruia: a) Suprataţa de 1424mp teren 
curţi construcţii, situat în sat Izvoa-
rele, comuna Gruia,  judeţul Mehedin-
ţi,cu  număr cadastral 51089; b) 
Suprafaţade 1911mp teren curţi 
construcţii, situat în sat Izvoarele, 
comuna Gruia,  judeţul Mehedinţi, cu 
număr cadastral 51091. Data limită 
pentru solicitare clarificări: 16.03.2020 
ora 13,00. Data limită de depunere a 
ofertelor: 26.03.2020 ora 10.00. Docu-
mentaţia de atribuire se ridică de la 
sediul instituţiei, 50lei/ exemplar, ce se 
achită la caseria instituţiei. Relaţii 
suplirnentare la sediul Primăriei 
Gruia, Judeţul Mehedinţi sau telefon 
0252.394.001.

PIERDERI
l Pierdut Atestat profesional trans-
port Marfa emis pe numele Tinca 
Mihai. Il declar nul.

l Sigma&Gama Construct SRL, cu 
sediul în București, Sectorul 3, str. 
Lucian Blaga, nr. 4, bl.M110, et.7, 
biroul nr. 14, având J40/12223/2014 
și CUI: 10374231, declară pierdut și 
nul Certificatul de Înregistrare, Seria 
B ,  n r.  2 9 8 9 0 4 9  d i n  d a t a  d e 
24.10.2014.

l Pierdut Adeverinţa nr. 20750 din 
data de 04.09.2002, eliberată de Consi-
liul General al Mun. București – 
Administraţia Fondului Imobiliar, 
pentru dna Ionescu Gheorghiţa, 
privitor la achitarea integrală a apar-
tamentului situat în București, str. 
Caragea Vodă nr. 9-15, scara B, ap. 19, 
sector 1, prin ajungerea la termen a 
contractului de vânzare cu plata în 
rate nr. 3952/24251/1997.

l SC Lumea Ștrumfilor SRL cu sediul 
în București, Sector 5, str. Bârcă nr. 18, 
parter, camera 1, bl. M 108, sc.1, ap.4, 
J40/14176/2014, CUI 33878130, declar 
pierdut Registrul Unic de Control 
pentru sediul societăţii, emis de ANAF 
Sector 5.


