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OFERTE SERVICIU
l Restaurant în Zona Obor angajăm
urgent Ospătăriţe /Ajutor ospătar şi
femeie de serviciu. Relaţii la:
0212506570. /Bucureşti/
l Firma Esquiladores Bulz SRL din
Bistrița caută lucrători calificați în
creşterea animalelor pentru tunsul
oilor. Se solicită experiență minim 1
an în domeniul respectiv şi certificat
de calificare. Număr de posturi
vacante: 11. Încadrarea în muncă se
va face cu data de 15.02.2020, cu salariul minim pe economie- 8 ore/zi.
Pentru mai multe detalii vă rugăm
contactați-ne la nr. de telefon:
0754.387.702.
l SC Con Ted Company SRL, din
Iaşi, jud.Iaşi, angajează 4 dulgheri, 1
zidar, 1 fierar betonist, 1 bucătar, 1
recepționer, 3 cameriste, 1 îngrijitor
spații hotel. Este necesară cunoaşterea
limbii engleze, nivel mediu. Data
limită de depunere CV: 05.02.2020.
Rel. la tel. 0771.092.969.
l Majeste Decoration SRL angajeaza
muncitori necalificati pentru lucrari
constructii, perioada nedeterminata.
Date de contact: 0733.322.979.
l SC Egzoni Pan SRL din Pancota
angajeaza 2 lucratori 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;
zoran_mutavschi@yahoo.com . Vor fi
luate in considerare CV-urile primite
pana la data de 31.01.2020. Selectia
candidatilor va avea loc in data de
01.02.2020 si consta in concurs de
CV-uri. Informatii la telefon:
0745330061.
l Grădinița cu Program Normal
„Zubeyde Hanim” Constanța, cu
sediul unității în Constanța, str.Delfinului, nr.2, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea
funcției contractuale temporar
vacante pe perioadă determinată de
îngrijitoare, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba practică în
data de 14.02.2020, ora 09.00; -Proba
interviu în data de 14.02.2020, ora
10.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii medii;
-vechime în muncă 3 ani. Dosarele de
înscriere la concurs se depun la sediul
unității în termen de 5 zile lucrătoare
de la data publicării prezentului anunţ
în Monitorul Oficial, Partea a III-a.
Condiţiile de participare la concurs şi
bibliografia stabilită se afişează la
sediul unității. Relaţii suplimentare se
pot obţine de la sediul unității, str.

Delfinului, nr.2, Constanța, telefon
0341.440.058/072.107.789, e-mail:
gradinitanr58cta@yahoo.com.
l Şcoala Gimnazială Nr.2 Buftea, cu
sediul în localitatea Buftea, str.Ştirbei-Vodă, nr.22, judeţul Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiilor contractual temporar
vacante, pe perioadă determinată
până la data de 31.08.2020, de:
1.-Numele funcției: Administrator
financiar; -Număr posturi: 0,5 post,
conform HG 286/23.03.2011.
2.-Numele funcției: Secretar; -Număr
posturi: 0,5 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data
de 14.02.2020, ora 09.00; -Proba practică în data de 17.02.2020, ora 09.00;
-Interviu în data de 17.02.2020, ora
12.00. Pentru participarea la
concursul pentru postul de administrator financiar, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
-Studii superioare economice
(conform Legii nr.1/2011); -Vechime:
minim 1 an în contabilitate bugetară;
-Cunoştinţe foarte bune de operare pe
calculator în limbaje specifice
(gestiune); -Domiciliu stabil în Buftea;
-Să nu fi suferit vreo condamnare
definitivă. Pentru participarea la
concursul pentru postul de secretar,
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -nivelul studiilor: în domeniul: Administrație
Publică, Management, Juridice, Birotică şi Secretariat (conform Legii
nr.1/2011); -constituie avantaj parcurgerea cursurilor de „Resurse umane”;
-Vechimea în specialitatea studiilor
constituie un avantaj; -Cunoştințe
avansate de operare pe PC (Excel,
Word etc.) -Să nu fi suferit vreo
condamnare definitivă. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs până la data de 06.02.2020, la
sediul Şcolii Gimnaziale Nr.2 Buftea,
din localitatea Buftea, str.Ştirbei-Vodă, nr.22, judeţul Ilfov. Relaţii
suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale Nr.2 Buftea, persoană de contact:
Găişteanu Dorel-Viorel, telefon
021.351.55.37/0722.891.401, fax
021.351.55.37, e-mail: buftea_scoala@
yahoo.com
l Spitalul Municipal „Anghel
Saligny” Feteşti, cu sediul în municipiul Feteşti, str.Călăraşi, nr.549,
județul Ialomița, organizează concurs
pentru ocuparea funcției contractuale
vacante de: -îngrijitoare: 1 post vacant
în cadrul Dispensarului TBC.
Condiții specifice în vederea participării la concurs: -diplomă de absolvire
a şcolii generale sau liceu; -certificat
de absolvire a cursului de infirmiere;
-fără vechime în muncă. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în
data de 24.02.2020, ora 10.00; Interviu
în data de 27.02.2020, ora 10.00.
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Candidații care optează pentru postul
vacant 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 Municipal „Anghel
Saligny” Feteşti, biroul Resurse
umane. Pentru a ocupa un post
contractual vacant candidații trebuie
să îndeplinească condițiile generale,
conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG
nr.286/2011, actualizată. Detalii
privind organizarea şi desfăşurarea
concursului, respectiv bibliografia,
sunt disponibile accesând www.spitalfetesti.ro, precum şi la avizierul instituției. Relații suplimentare se pot
obține la sediul Spitalului Municipal
„Anghel Saligny” Feteşti, telefon
0243.361.905, birou Resurse umane.
l Primăria Municipiului Dorohoi, cu
sediul în: municipiul Dorohoi, strada
Grigore Ghica, nr.34, județul Botoşani, în baza Hotărârii de Guvern nr.
286/2011, precum şi a OUG
nr.57/2019, organizează concurs
pentru ocuparea unui post vacant,
pentru o funcție de natură contractuală de execuție, astfel: Denumirea
postului: 1 post de PAZNIC, la Serviciul Administrativ, în cadrul Direcției
Economice, Condiții specifice de
participare la concurs: - nivelul studiilor: studii medii/ generale; - calificări:
Adeverință sau Atestat de agent de
securitate/ pază şi ordine; - vechime în
specialitatea studiilor: fără condiții de
vechime. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: Proba scrisă:
20.02.2020, ora 10.00, la sediul instituției. Interviu: în maximum 5 zile
lucrătoare de la data susținerii probei
scrise. Dosarele de înscriere se depun
la sediul instituției în termen de 10 zile
lucrătoare de la data afişării anunțului, respectiv în perioada
30.01.2020-12.02.2020. Date contact:
Primăria Municipiului Dorohoi,
Compartimentul Resurse Umane,
telefon 0231/610133 int.113.
l Spitalul Municipal Urziceni organizeaza concurs in baza HG 286/2011
pentru ocuparea urmatoarei functii
contractuale vacante: -un post de

Asistent Medical Debutant - pe perioada nedeterminata in cadrul Ambulatoriului de specialitate; -un post de
Asistent Medical Principal - pe perioada nedeterminata in cadrul Sectiei
de Medicina Interna. Conditii specifice in vederea participarii la concurs
pentru postul de asistent medical
debutant: -diplomă de şcoală sanitară
postliceală sau echivalentă sau echivalenta in specialitatea de asistent
medical; -diplomă de studii postliceale
prin echivalare, conform Hotărârii
Guvernului nr.797/1997; -Certificat de
membru OAMGMAMR insotit de
avizul anual; -adeverinta pentru participarea la concurs eliberata de
OAMGMAMR. Conditii specifice in
vederea participarii la concurs pentru
postul de asistent medical principal:
-diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă; -5 ani vechime
ca asistent medical; - diplomă de
studii postliceale prin echivalare
conform Hotărârii Guvernului nr.
97/1997 privind echivalarea studiilor

absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul
studiilor postliceale Sanitare; -examen
pentru obţinerea gradului de principal; -Certificat de membru OAMGMAMR insotit de avizul anual.
Calendar desfasurare concurs:
-13.02.2020 ora 15.00 –data limita
depunere dosar; -21.02.2020 ora
10.00- proba scrisa; -25.02.2020.ora
10.00- proba practica/interviu. -un
post de ingrijitoare – pe perioada
nedeterminata in cadrul Sectiei de
Chirurgie. Conditii specifice in
vederea participarii la concurs: şcoală generală, fara vechime.
Calendar desfasurare concurs:
-13.02.2020 ora 15.00 –data limita
depunere dosar; -24.02.2020 ora
10.00- proba scrisa; -27.02.2020 ora
10.00- proba practica/interviu. Conditiile generale de ocupare a posturilor
sunt prevazute in art.3 din HG
286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Dosarele de concurs
vor contine documentele prevazute la
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art.6 din HG. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Informatii referitoare la organizarea si
desfasurarea concursurilor , bibliografiile si dupa caz tematicile, calendarele
de desfasurare a concursurilor sunt
afisate la sediul unitatii si pe www.
spitalul-urziceni.ro. Relatii suplimentare se obtin la tel.0243.255.375 int
131.
l În data de 4 martie 2020, ora 12.00,
la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Dâmbovița, din str.I.C.Vissarion, nr.1,
se va organiza și desfășura concursul
de recrutare într-o funcție publică de
execuție vacantă pentru următoarele
funcții publice de execuție, vacante pe
durată nedeterminată: -funcția
publică de execuție de auditor, clasa I,
grad profesional principal din cadrul
Compartimentului de audit public
intern; -funcția publică de execuție de
auditor, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului de
audit public intern. I.Concursul de
recrutare constă în trei probe succesive: a)selecția dosarelor de înscriere;
b)proba scrisă; c)interviul. II.Condițiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice
de execuție, vacantă pe durată nedeterminată, de auditor, clasa I, grad
profesional principal din cadrul
Compartimentului de audit public
intern sunt: a.condiții generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465 din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ; b.condiții specifice: -studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă, în
domeniul științelor economice; -curs
de perfecţionare /specializare în
domeniul auditului public intern;
-vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției publice:
minimum 5 ani; -competenţe în domeniul tehnologiei informaţiei, nivel
mediu, dovedite pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile
legii, potrivit standardului sau nivelului solicitat; -competenţe lingvistice
de comunicare în limba engleză, nivel
mediu, dovedite pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile
legii, potrivit standardului sau nivelului solicitat. Condițiile de participare la concursul organizat pentru
ocuparea funcției publice de execuție,
vacantă pe durată nedeterminată, de
auditor, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului de
audit public intern sunt: a.condiții
generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465
din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ; b.condiții specifice:
-studii universitare de licență absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă,

în domeniul științelor economice;
-curs de perfecţionare /specializare în
domeniul auditului public intern;
-vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției publice:
minimum 1 an; -competenţe în domeniul tehnologiei informaţiei, nivel
mediu, dovedite pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile
legii, potrivit standardului sau nivelului solicitat; -competenţe lingvistice
de comunicare în limba engleză, nivel
mediu, dovedite pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile
legii, potrivit standardului sau nivelului solicitat. III.Condiții de desfășurare a concursului de recrutare:
-dosarele de înscriere la concurs se
depun în termen de 20 zile de la data
publicării anunțului, la registratura
instituției de la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Dâmbovița, din str. I.C.
Vissarion, nr. 1, respectiv în perioada
30 ianuarie-18 februarie 2020.
Persoana de contact: Ștefan Maria
-Daniela, inspector, clasa I, grad
profesional principal în cadrul Serviciului resurse umane, telefon
0245.217.686, int.104, e-mail: dgaspcdb@yahoo.com. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să conţină
în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.49 din HG
nr.611/2008, modificată și completată
de HG 1173/2008; -proba scrisă a
concursului va avea loc în data de 4
martie 2020, ora 12.00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Dâmbovița din str.
I.C. Vissarion, nr.1; -interviul se va
susține în termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la data susținerii probei
scrise.
l Institutul Național de Cercetare
-Dezvoltare pentru OPTOELECTRONICĂ INOE 2000 cu sediul în Str.
Atomistilor, Nr. 409, Oraș Măgurele,
Jud. Ilfov scoate la concurs 1 post
Consilier juridic cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată, cu program de 4 ore/zi cu
următoarele cerințe: -Să aibă cetățenie
română și/sau domiciliul în România,
dovedită prin copia actului de identitate; Să aibă pregătire profesională
corespunzătoare, dovedită prin:
diplomă de studii superioare de specialitate, în copie legalizată; Să aibă
minimum 5 ani de experiență, dovedită prin copie după cartea de muncă/
adeverințe de la locuri de muncă
anterioare/ extras REVISAL; Absolvent al unei facultăți acreditate; Să
aibă minim 2 referințe profesionale
relevante pentru experiență în domeniul de activitate/ referință de la un
fost profesor universitar; Să aibă
capacitate deplină de exercițiu, dovedită prin adeverință de la medicul de

medicină muncii; Să fie apt din punct
de vedere medical, dovedit prin
adeverință medicală de medicul de
familie; Să nu aibă antecedente
penale, dovadă făcându-se pe baza
certificatului de cazier judiciar. Locul
desfășurării concursului: la sediul
INOE 2000 din str. Atomistilor, Nr.
409, Orașul Măgurele, Jud.Ilfov.
Înscrierea la concurs se face în termen
de 30 zile de la dată publicării anunțului în ziar. Dosarul de concurs se
depune la secretariatul INOE 2000.
Relații la telefon: 021/ 457.45.22.
l Centrul pentru Tineret al Municipiului București organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor
contractuale de execuție, vacante,
astfel: -1 post -Referent, nivelul studiilor M, gradul profesional IA, poziția
9 în cadrul Serviciului Dezvoltarea
Inițiativelor de Tineret; -1 post -Consilier, nivelul studiilor S, gradul profesional IA, poziția 13 în cadrul
Serviciului Programe și Proiecte
pentru Tineret; -1 post -Referent,
nivelul studiilor M, gradul profesional
IA, poziția 17 în cadrul Serviciului
Programe și Proiecte pentru Tineret;
-1 post -Consilier, nivelul studiilor S,
gradul profesional IA, poziția 19 în
cadrul Biroului Marketing, Comunicare și Relații Publice; -1 post -Consilier Juridic, nivelul studiilor S, gradul
profesional IA, poziția 24, în cadrul
Compartimentului Juridic; -1 post
-Consilier, nivelul studiilor S, gradul
profesional IA, poziția 28 în cadrul
Biroului Achiziții Publice; -1 post
-Consilier, nivelul studiilor S, gradul
profesional IA, poziția 30 în cadrul
Biroului Financiar-Contabil; -1 post
-Consilier, nivelul studiilor S, gradul
profesional IA, poziția 31 în cadrul
Biroului Financiar-Contabil. Dosarele
de înscriere se depun la adresa: Calea
13 Septembrie, nr.168-184, sector 5,
București, în termen de 10 zile de la
data publicării anunțului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a.
Termenul-limită de depunere a dosarelor de concurs este 13.02.2020, ora
16.00. Condițiile specifice necesare în
vederea participării la concurs și a
ocupării funcției contractuale de
Referent, nivelul studiilor M, gradul
profesional IA, poziția 9 în cadrul
Serviciului Dezvoltarea Inițiativelor
de Tineret, sunt: -studii medii;
-vechime minimă totală în muncă: 6
luni. Condițiile specifice necesare în
vederea participării la concurs și a
ocupării funcției contractuale de
Consilier, nivelul studiilor S, gradul
profesional IA, poziția 13 în cadrul
Serviciului Programe și Proiecte
pentru Tineret, sunt: -diplomă de
licenţă în unul din domeniile fundamentale: științe sociale, juridice, administrative sau economice, filologie,
comunicare și relații publice etc;
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-vechime minimă totală în muncă: 6
luni. Condițiile specifice necesare în
vederea participării la concurs și a
ocupării funcției contractuale de
Referent, nivelul studiilor M, gradul
profesional IA, poziția 17 în cadrul
Serviciului Programe și Proiecte
pentru Tineret, sunt: -studii medii;
-vechime minimă totală în muncă: 6
luni. Condițiile specifice necesare în
vederea participării la concurs și a
ocupării funcției contractuale de
Consilier, nivelul studiilor S, gradul
profesional IA, poziția 19 în cadrul
Biroului Marketing, Comunicare și
Relații Publice, sunt: -diplomă de
licenţă în unul din domeniile fundamentale: științe sociale, juridice, administrative sau economice, filologie,
comunicare și relații publice etc;
-vechime minimă totală în muncă: 6
luni. Condițiile specifice necesare în
vederea participării la concurs și a
ocupării funcției contractuale de
Consilier Juridic, nivelul studiilor S,
gradul profesional IA, poziția 24 în
cadrul Compartimentului Juridic,
sunt: -diplomă de licenţă în domeniul:
juridic; -vechime minimă totală în
muncă: 1 an. Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs
și a ocupării funcției contractuale de
Consilier, nivelul studiilor S, gradul
profesional IA, poziția 28 în cadrul
Biroului Achiziții Publice, sunt:
-diplomă de licenţă în unul din domeniile fundamentale: științe sociale,
juridice, administrative sau economice, filologie, comunicare și relații
publice etc; -vechime minimă totală în
muncă: 3 ani. Condițiile specifice
necesare în vederea participării la
concurs și a ocupării funcției contractuale de Consilier, nivelul studiilor S,
gradul profesional IA, poziția 30 în
cadrul Biroului Financiar-Contabil,
sunt: -diplomă de licenţă în unul din
domeniile fundamentale: științe
sociale, juridice, administrative sau
economice, filologie, comunicare și
relații publice etc; -vechime minimă
totală în muncă: 3 ani. Condițiile
specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției
contractuale de Consilier, nivelul
studiilor S, gradul profesional IA,
poziția 31 în cadrul Biroului Financiar-Contabil, sunt: -diplomă de licenţă
în unul din domeniile fundamentale:
științe sociale, juridice, administrative
sau economice, filologie, comunicare
și relații publice etc; -vechime minimă
totală în muncă: 3 ani. Data, ora și
locul de desfășurare a concursului:
-Proba scrisă: 21.02.2020, ora 11.00, la
adresa: Calea 13 Septembrie, nr.168184, sector 5, București; -Proba
interviu: 27.02.2020, ora 11.00, la
adresa: Calea 13 Septembrie, nr.168184, sector 5, București. Date de
contact: telefon: 0749.172.662 sau prin
e-mail: contact@ctmb.eu, natalia.
girleanu@ctmb.eu
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CITAŢII
l Numitul Alexa Neculai având ca
ultim domiciliu cunoscut în Iași str.
Cișmeaua Păcurari nr.2, este citat la
Judecătoria Iași în dosarul nr.
36403/245/2017 al secției civile,
Complet 2, cu termen de judecată la
20.02.2020, ora 8.30, în calitate de
pârât în cauza de ieșire din indiviziune
și partaj bunuri comune formulată de
reclamanta Miron Viorica, fostă Alexa.
l Numitul Demeny Răzvan este citat
la Judecătoria Petroșani, în dosarul
civil nr. 5581/278/2019 la data de
27.02.2020, ora 08.30, în calitate de
pârât în proces cu reclamanta
Demeny Lenuţa Laura, având ca
obiect divorţ și cereri accesorii.
l Numitul Chis I.Vasile cu domiciliul
necunoscut este citat in calitate de
parat la Judecatoria Satu Mare la data
de 10.03.2020, in dosar c.nr.
9319/296/2019.
l Manolache (fostă Cocia) Monica
Mihaela este citată la Judecătoria Iași,
cu sediul în Iași, str.Anastasie Panu,
nr.25, jud.Iași, pe data de 26.02.2020, ora
08.30, complet C13, sala 1, în calitate de
pârâtă, în dosarul nr.21440/245/2019,
obiect dosar- succesiune, constatare
calitate mostenitor, reclamant fiind
Manolache Marius Ioan.
l Prin incheierea din data de
05.12.2019 pronuntata de Judecatoria
Saveni in dosarul nr.1027/297/2019
avand ca obiect cerere de uzucapiune
formulata de catre reclamanta SC
Raffaello SRL cu sediul in municipiul
Botosani, Str.Calugareni nr.16, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J07/1302/1994 CIF RO7046846, reprezentata legal de Gireada Ionica,
asociat unic, care solicita dobandirea
dreptului de proprietate prin uzucapiunea terenului intravilan curti
constructii amplasat in localitatea
Badiuti, Str.Octav Onicescu nr.80, sola
124, parcela cadastrala 443 si a celor
doua constructii ce se afla pe acesta s-a
dispus emiterea prezentei Somatii
-prin care se pune in vedere celor interesati sa faca opozitie, cu precizarea ca
in caz contrar, in termen de 6 luni de la
data emiterii celei din urma publicatii
se va trece la judecarea cererii.
l Succesibilii defunctului Ioniță
Vasile, născut la data de 10.05.1944 în
Miroslovești, județul Iași, fiul lui
Costachi și al Ruxandei, decedat la
data de 21.12.2016, cu ultimul domiciliu în Constanța, Aleea Lotus, nr. 8,
județul Constanța, sunt citați să se
prezinte în data de 24.02.2020, ora
12.00, la sediul SPN Nurciu și
Geamalinga din Constanța, str.I.Gh.
Duca, nr.32, et.1, județul Constanța,
pentru dezbaterea succesiunii.
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DIVERSE
l În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea
85/2014 comunicăm deschiderea
procedurii generale de insolvenţă a
debitorului SC OK Taxi Mercris SRL,
CIF: 27093540, J25/199/2010, dosar
nr. 4502/101 anul 2019 -Tribunalul
Mehedinţi. Termen pentru depunerea
cererilor de creanţă la 27.02.2020;
Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor la 14.03.2020; Termen
pentru depunerea eventualelor contestații este de 7 zile de la publicarea în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a
tabelului preliminar şi pentru afişarea
tabelului definitiv al creanţelor la
31.03.2020. Administrator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL.
l SC SIROM International Trading
SRL cu sediul în Oraşul Bragadiru, str.
Şos. Clinceni nr.3, Jud. Ilfov, înregistrată la Reg. Com. Ilfov sub nr.
J23/1606/2002, având RO 9813970 şi
ca obiect de activitate Prelucrarea şi
conservarea fructelor şi legumelor,
anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru activitate.
Informaţiile privind potenţialul
impact asupra mediului al activităţii
pot fi consultate la sediul APM str.
Lacul Morii nr.1, sect.6, Bucureşti,
Tel./Fax. 021430.15.77, în zilele de
luni- joi între orele 9-13. Observaţiile
publicului se primesc zilnic, la sediul
APM Ilfov.
l Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
1.Centrul Cultural G.M.Zamfirescu
Satu Mare, Bld.Transilvaniei, nr.3,
Satu Mare, județul Satu Mare, telefon/
fax: 0261.768.608, e-mail: casazamfirescu@yahoo.com, cod fiscal: 3897270.
Aprobarea programului pentru acordarea finanțărilor nerambursabile,
valabile pentru anul 2020. 2.Autoritatea finanțatoare: Municipiul Satu
Mare, Piaţa 25 Octombrie, nr.1,
județul Satu Mare, cod fiscal: 4038806,
acordă, finanțări nerambursabile
pentru activități nonprofit de interes
general, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, privind regimul
finanțărilor din fonduri publice
alocate pentru activități nonprofit de
interes general, a prezentului Program
şi a Metodologiei. 3.Domeniile de
intervenție selectate sunt: activități
culturale, activități pentru tineret şi
învățământ şi recreativ, activități
destinate programului „Sportul
pentru toți”. 4.Beneficiari direcți: orice
persoană juridică fără scop patrimonial -asociație, fundație -care desfăşoară activități nonprofit recunoscute

conform legii, care doreşte să sprijine
realizarea unor obiective de interes
public general, regional sau local,
având dreptul de a participa (în condițiile Legii 350/2005) la procedura
pentru atribuirea contractului de
finanțare nerambursabilă. 5. Bugetul
programului: suma totală alocată
pentru Program în anul 2020 este de
600.000Lei, defalcată astfel: -Cultură:
400.000Lei; -Activități pentru tineret
şi învățământ şi recreativ: 50.000Lei;
-Activități aferente programului
„Sportul pentru toți”: 150.000Lei. 6.
Procedura aplicată: finanțarea nerambursabilă acordată din fonduri publice
unui beneficiar se va face pe baza unui
contract de finanțare nerambursabilă
încheiat între Centrul Cultural G.M.
Zamfirescu şi beneficiar, în urma aplicării procedurii selecției publice de
proiecte, conform Metodolgiei aprobate prin Hotărâre de Consiliul Local.
În cazul în care sumele alocate nu vor
fi consumate, se vor organiza alte
sesiuni până la consumarea integrală
a fondurilor.
l Unitatea administrativ-teritorială
Ciupercenii Noi, din judeţul Dolj,
anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectorul
cadastral nr.28 începând cu data de
05.02.2020, pe o perioadă de 60 de zile,
la sediul Comunei Ciupercenii Noi,
conform art.14 alin.(1) şi (2) din Legea
cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul primăriei
şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Cererile de rectificare depuse prin
orice alte mijloace decât cele menționate mai sus nu vor fi luate în considerare.
l Unitatea administrativ-teritorială
Ciupercenii Noi, din judeţul Dolj,
anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectorul
cadastral nr.27 începând cu data de
05.02.2020, pe o perioadă de 60 de zile,
la sediul Comunei Ciupercenii Noi,
conform art.14 alin.(1) şi (2) din Legea
cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primăriei şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară. Cererile de
rectificare depuse prin orice alte
mijloace decât cele menționate mai sus
nu vor fi luate în considerare.
l Unitatea administrativ-teritorială
Lipovu, din judeţul Dolj, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectorul cadastral
nr. 24 începând cu data de 05.02.2020,
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul

III

Primăriei LIPOVU, conform art.14
alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei şi pe site-ul
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară. Cererile de
rectificare depuse prin orice alte
mijloace decât cele menționate mai
sus nu vor fi luate în considerare.

ADUNĂRI GENERALE
l În temeiul art.6 alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcționare a filialelor, aprobat prin
hotărârea Conferinței Naționale
nr.4/2012, Consiliul Filialei Nord-Est
a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România,
convoacă membrii titulari ai acestei
Filiale să participe la Adunarea
Generală, organizată în data de 04
martie 2020, la Ateneul Național Iaşi
-Sala de Expoziții (str.Ion Creangă,
nr.14, etaj 1), începând cu ora 14.00
-prima convocare. Ordinea de zi
cuprinde: -Aprobarea raportului de
activitate a Consiliului Filialei pentru
anul 2019; -Prezentarea situațiilor
financiare pentru anul 2019; Prezentarea programului de activitate şi
proiectul de buget pentru anul 2020;
Alegerea delegaților care vor reprezenta filiala la Conferința Națională
ANEVAR; -Diverse. În situația în
care, la data şi ora menționate mai
sus, Adunarea Generală nu poate fi
ținută din cauza lipsei cvorumului, a
doua convocare se fixează la ora
15.00, în aceeaşi locație.

LICITAŢII
l Lichidator judiciar CII Cismaru
Elena vinde prin licitatie publica
Renault Trafic proprietatea debitoarei
S.C LUPU SRL, la pretul de 3.300
EURO plus TVA. Licitatia va avea loc
in zilele de 3, 5 si 7 februarie 2020, orele
12 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 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 67.991 lei plus TVA. Licitatiile
vor avea loc in zilele de 4, 6 si 7
februarie 2019, 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.

➤ alege ziua apariţiei
➤ plătește cu cardul

l Anunț privind concesionarea prin
licitație publică a unei suprafețe de
teren aparținând domeniului public al
județului Vaslui. 1. Informaţii generale
privind concedentul, precum -denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, datele de contact, persoana de
contact: -Consiliul Judeţean Vaslui CUI 3394171, str. Ştefan cel Mare,
nr.79, telefon 0235.361.089 - interior
113, fax 0235.361.090, e-mail - patrimoniu@cjvs.eu, persoană de contact:
Atasiei Andrei. 2. Informaţii generale
privind obiectul concesiuni, în special
descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: Localitatea
Emil Racoviță, comuna Dăneşti,
județul Vaslui. Suprafață teren aparținând domeniului public al județului
Vaslui -102.298mp. Număr cadastral
-70453. Concesionarea a fost aprobată
prin H.C.J nr.173 din 17.10.2010,
conform O.U.G. nr. 57/2019. 3. Informaţile privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin
care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei
de atribuire: La sediul Consiliului Județean Vaslui. 3.2.Denumirea şi adresa
serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul Administrarea
Domeniului Public şi Privat al Județului, str. Ştefan cel Mare, nr.79, Vaslui.
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea documentației de atribuire: 20
lei, se achită la casieria Consiliului
Județean Vaslui sau în contul IBAN
RO97TREZ 65621330250XXXXX. 3.4.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 14.02.2020, ora 16.30. 4. Informaţii privind ofertele – informațiile
despre conținutul plicului exterior şi
interior se găsesc în documentația de
atribuire: Ofertele se redactează în
limba română şi se depun în două
plicuri închise şi sigilate, unul exterior şi
unul interior la registratura Consiliului
Județean Vaslui. 4.1. Data limită de
depunere a ofertelor: 24.02.2020, ora
15.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Ofertele se depun la sediul
Consiliului Judeţean Vaslui, str. Ştefan
cel Mare, nr. 79 -Registratură - Parter.
4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a
ofertelor: 27.02.2020, ora 10.00, str.
Ştefan cel Mare nr.79, Vaslui. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail a
instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul Vaslui –
Secţia contencios administrative şi
fiscal, situat în municipiul Vaslui, str.
Ştefan cel Mare nr.54, cod poştal
730171, tel/fax 0235.311.582, judeţul
Vaslui, e-mail -tr-vaslui@just.ro. 7. Data
transmiterii anunţului de licitaţie către
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instituţiile abilitate, în vederea publicării: 30.01.2020.
l Debitorul SC Barocco Fleish SRL
societate in faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse Si Asociatii
S.P.R.L., scoate la vanzare: -Mijloace
fixe de carmangerie; Pretul de pornire
al licitatiei este diminuat cu 70% fata
de valoarea stabilita in Raportul de
Evaluare pentru fiecare bun in parte
exclusiv TVA. Participantii la licitatie
vor trebui sa achizitioneze pana la data
si ora licitatiei Caietul de Sarcini.
Pretul Caietului de sarcini reprezinta
1% din valoarea bunurilor pentru care
se liciteaza si va fi achitat in numerar pe
seama lichidatorului judiciar. Participarea la licitatie este conditionata de
c o n s e m n a r e a i n c o n t u l n r.
RO68PIRB4207709668001000 deschis
la Piraeus Bank-Suc.Iuliu Maniu, cel
tarziu pana la data si ora sedintei de
licitatie, a garantiei de 10% din pretul
de pornire al licitatiei pentru fiecare
bun pentru care se liciteaza. Pretul
Caietului de sarcini poate fi achitat in
contul lichidatorului judiciar nr. RO 43
INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la
Ing Bank - Sucursala Dorobanti sau in
numerar la sediul acestuia din Bucuresti str. Buzesti nr.71, et.5, sector 1.
Listele cu bunurile scoase la licitatie
poate fi obtinuta de la lichidatorul judiciar. Prima sedinta de licitatie va avea
loc in data de 06.02.2020 ora 14.00.
Daca bunurile nu se adjudeca la aceasta
data, urmatoarele sedinte de licitatie
vor avea loc in data de: 13.02.2020,
20.02.2020, 27.02.2020, 05.03.2020,
12.03.2020, 19.03.2020, 26.03.2020,
02.04.2020 si 09.04.2020 ora 14.00,
pretul de pornire ramanand acelasi.
Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et.5, cam.
502-505, sector 1, Bucuresti. Pentru
relatii suplimentare sunati la tel.:
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.
com.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoana de contact:
Primăria Comunei Sasca Montană, cu
sediul în str.1 Decembrie 1918, nr.375,
Comuna Sasca Montană, județul
Caraş-Severin, telefon: 0255.576.565,
fax: 0255.576.514, e-mail: primariasasca@yahoo.com, cod fiscal: 3227190.
2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special
descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie vândut: teren, proprietate privată a Comunei Sasca Montană,
cu suprafața de 78mp, nr.cadastral: CF
32333, situat în intravilan Comunei
Sasca Montana, cu acces direct la
drum, conform OUG 57/03.07.2019,
privind Codul Administrativ, şi aprobat
prin HCL nr.109 din 05.12.2019. 3.
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Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției. 3.2.Denumirea și datele de
contact ale serviciului /compartimentului din cadrul vânzătorului de la care
pot obține un exemplar din documentația de atribuire: de la Secretariatul
Comunei Sasca Montană, str.1 Decembrie 1918, nr.375, județul Caraș-Severin.
3.3.Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor OUG
nr.57/2019, privind Codul administrativ:
40Lei/exemplar, ce se achită la casieria
instituției. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 19.02.2020, ora 10.00.
4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
20.02.2020, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Sasca Montană, cu sediul în
Sasca Montană, str.1 Decembrie 1918,
nr. 375, județul Caraș-Severin.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: într-un singur
exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data și
locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
21.02.2020, ora 13.00, Primăria Comunei
Sasca Montană, cu sediul str.1 Decembrie 1918, nr. 375, Comuna Sasca
Montană, județul Caraș-Severin, Sala de
Ședințe a Consiliului Local. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ațe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței:
Judecătoria Oravița, str.Piața Revoluției,
nr.2, Oravița, județul Caraș-Severin,
telefon: 0255.571.954, fax: 0255.571.964,
e-mail: ecris.273@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
29.01.2020.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Municipiul
Bârlad, cu sediul în str.1 Decembrie,
nr.21, Municipiul Bârlad, județul Vaslui,
telefon: 0235.411.760, fax: 0235.416.867,
e-mail: corespondenta@primariabarlad.
ro, cod fiscal: 4539912. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: bunuri aparţinând domeniului
privat al UAT Bârlad, conform HCLM
Bârlad nr. 286/30.09.2019, HCLM
Bârlad nr.342/31.10.2019, HCLM Bârlad
nr.343/31.10.2019, HCLM Bârlad nr.
381/29.11.2019, HCLM Bârlad
nr.416/16.12.2019 și temeiului legal OUG
57/03.07.2019, reprezentând un număr
de 11 terenuri în suprafață totală de
2.945mp, conform caietelor de sarcini. 3.
Informații privind documentația de

atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției, Serviciul Contracte de Concesionare, Închiriere și Vânzare, Autorizare, Liberă Iniţiativă și Informatică,
et.II, camera 32. 3.2. Denumirea și
datele de contact ale serviciului /compartimentului din cadrul instituției de la
care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: la Primăria
Municipiului Bârlad, str.1 Decembrie,
nr.21, Bârlad, județul Vaslui, Serviciul
Contracte de Concesionare, Închiriere și
Vânzare, Autorizare, Liberă Iniţiativă și
Informatică, et.II, camera 32. 3.3.Costul
și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor OUG nr.57/2019,
privind Codul Administrativ: 20Lei/
exemplar, se achită cash la sediul instituției, sau cu OP în contul:
RO94TREZ65721360250XXXXX,
deschis la Trezoreria Bârlad. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.02.2020, ora 15.00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 21.02.2020, ora
16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Municipiului Bârlad,
str.1 Decembrie, nr.21, Bârlad, jud.
Vaslui, cam.1, Registratură. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: într-un singur
exemplar, în două plicuri sigilate -unul
exterior și unul interior. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 25.02.2020, ora
11.00, Primăria Municipiului Bârlad,
str.1 Decembrie, nr.21, Bârlad, județul
Vaslui. 6.Denumirea, adresa, numărul
de telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Vaslui, str.
Ștefan cel Mare, nr.53, Vaslui, județul
Vaslui, telefon/fax: 0235.311.582, e-mail:
tr-vaslui@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
29.01.2020.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Consiliul
Local Corbii Mari, având sediul în
strada Primăriei, nr.6, satul Corbii Mari,
Comuna Corbii Mari, județul Dâmbovița, telefon/fax: 0245.716.065, e-mail:
primaria_cm@yahoo.com, cod fiscal:
4402612. 2. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:
teren intravilan, în suprafață utilă de
234 mp, din domeniul privat al Comunei
Corbii Mari, satul Ungureni, punct
„Bufet”, pentru desfășurarea de activi-

tăți economice, conform temeiului legal:
OUG 57/03.07.2019 și HCL
54/13.08.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire: la cerere,
de la sediul instituției, Biroul Juridic.
3.2.Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire:
de la Biroul Juridic, din cadrul Primăriei
Comunei Corbii Mari, strada Primăriei,
nr.6, județul Dâmbovița. 3.3. Costul și
condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor OUG nr.57/2019,
privind Codul Administrativ: 20Lei/
exemplar, se achită cash la casieria
Primăriei Comunei Corbii Mari, județul
Dâmbovița. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 19.02.2020, ora
14.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
21.02.2020, ora 09.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Corbii Mari, Compartimentul
Relații cu publicul, strada Primăriei,
nr.6, județul Dâmbovița. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: într-un singur exemplar, în
două plicuri sigilate -unul exterior și
unul interior. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere
a ofertelor: 21.02.2020, ora 13.00,
Primăria Comunei Corbii Mari, strada
Primăriei, nr.6, județul Dâmbovița. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon
și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Dâmbovița, strada
Calea București, nr.3, Târgoviște, județul
Dâmbovița, telefon: 0245.612.344, fax:
0245.216.622, e-mail: tr-dambovita-arh@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 29.01.2020.
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: Municipiul Dej,
str.1 Mai, nr.2, Dej, judeţul Cluj, telefon
0264.211.790, fax 0264.212.388, e-mail:
primaria@dej.ro, cod fiscal 4349179. 2.
Informații generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: teren destinat construirii
unui spațiu comercial și parcări auto, în
suprafaţă de 8.339 mp, situat în municipiul Dej, str.Crângului, nr.23, județul
Cluj, bun proprietate publică, conform
HCL 134/15.11.2019 și temeiului legal:
OUG 57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
nele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire:
prin solicitare scrisă, de la camera nr.38.
3.2.Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Primăria Municipiului Dej, str.1
Mai, nr.2, județul Cluj. 3.3.Costul și
condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul: 100
lei, în contul concedentului:
RO17TREZ2 1721360250XXXXX,
deschis la Trezoreria Dej, cod fiscal:
4349179. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14.02.2020, ora 15.00.
4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data
limită de depunere a ofertelor:
20.02.2020, ora 11.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Registratura
Primăriei Municipiului Dej, strada 1
Mai, nr.2, județul Cluj. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: 2 exemplare originale. 5.Data și
locul la care se va desfășura sedinţa
publică de deschidere a ofertelor:
20.02.2020, ora 13.00, la sediul Primăriei
Municipiului Dej, strada 1 Mai, nr.2,
județul Cluj. 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 Tribunalului
Cluj, str.Calea Dorobanților, nr.2-4,
Cluj-Napoca, județul Cluj, telefon
0264.596.111, fax 0264.595.844, e-mail:
tr-cluj-reg@just.ro. 7.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării:
29.01.2020.
l Debitorul SC Avicola Dr. Tr. Severin
SA cu sediul social in localitatea
Simian, comuna Simian, judetul Mehedinti, CIF: 1606103, J25/325/1991,
aflata in procedura de faliment, in
bankruptcy, en faillite, dosar nr.
100/101/2005 prin lichidator judiciar,
Consultant Insolventa SPRL, cu sediul
procesual ales în Dr.Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinti,
scoate la vanzare prin licitatie publica
conform hotararii adunarii creditorilor
din data de 21.01.2020: -Bunurile
imobile Proprietate imobiliara agro industrială compusă din: *Ferma nr. 3
- ‘Pui carne’: - 2 Anexe , Magazii constructii cu regim de inaltime P,
avand suprafaţa construită totala de
aproximativ - 16 - 18 mp - 2 anexe la
pretul de 160 lei/buc.; *Ferma Nr. 4
-”Pui carne”: - 2 Hale (nr. 30 si nr. 24 constructie cu regim de inaltime P,
avand fiecare suprafaţa construită de
aproximativ - 1063 mp; suprafata utila
de - cca. 983 mp si Anexele in suprafata de aproximativ 17 mp nr. 29 si nr.
26 - la pretul total de 20.000 lei, pret
neafectat de TVA; - 3 Hale (nr. 9, nr. 13
si nr. 20)- constructie cu regim de inal-
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time P, avand fiecare suprafaţa
construită de aproximativ – 1063 mp;
suprafata utila de - cca. 983 mp si
Anexele in suprafata de aproximativ
17 mp, nr. 6, nr. 15 si nr. 18 - la pretul
total de 12.000 lei, pret neafectat de
TVA; - 5 Hale (nr. 64, nr. 61, nr. 54, nr.
50 si nr. 43) - constructie cu regim de
inaltime P, avand fiecare suprafaţa
construită de aproximativ – 1063 mp;
suprafata utila de - cca. 983 mp si
Anexele nr. 66, nr. 59, nr. 56, nr. 48 si nr.
45 - la pretul total de 20.000 lei, pret
neafectat de TVA. - 1 Filtru sanitar constructie cu regim de inaltime P,
avand suprafaţa construită totala de
aproximativ - 198 mp; suprafata utila
de - cca. 183 mp la pretul de 700 lei
prêt neafectat de TVA *Ferma Nr. 5
-”Oua consum”: - 4 Anexe, Magazii
constructii cu regim de inaltime P,
avand suprafaţa construită totala de
aproximativ - 17- 4 anexe la pretul de
170 lei/buc.; - 2 Bazine (nr. 13 si nr. 56)
constructie cu regim de inaltime P,
avand fiecare suprafaţa construită de
aproximativ - 8 mp, respectiv 107 mp 1 bazin la pretul total de 3000 lei; pret
neafectat de TVA. 1 Bazin nr. 30
constructie cu regim de inaltime P,
avand fiecare suprafaţa construită de
aproximativ - 28 mp, la pretul de 850
lei; 1 bazin la pretul total de 850 lei,
pret neafectat de TVA. Nota: Terenul
aferent si terenul de sub hale /bazine /
filtru /anexe nu este proprietatea debitoarei SC Avicola Drobeta Tr Severin
SA si nu face obiectul prezentei licitatii. Licitaţia publică va avea loc în
localitatea Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi în data de
03.02.2020 orele 09:00. Participarea la
licitatie este conditionata de consemnarea la Raiffeisen Bank Sucursala
Dr.Tr. Severin, pana la data inceperii
licitatiei publice a unei cauţiuni de 10%
din pretul de pornire si taxele de licitatie. Titlul executoriu în baza căruia
lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunurilor imobile descrise
anterior, o reprezinta sentinta pronuntata in dosarul de insolvență nr.
100/101/2005 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti. Relatii suplimentare la
telefoanele: 0756482035 sau la sediul
profesional al lichidatorului din localitatea Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului,
nr. 7A, judetul Mehedinti. Lichidator
Judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.

PIERDERI
l YUCON SRL, CUI: 20439516,
ORC J12/72/2007, pierdut Certificat
constatator- fără activitate la sediul
social/punct lucru. Îl declar pierdut.
l Pierdut Aviz Anual Pentru Autorizarea exercitarii Profesiei, seria B
nr.36373 din data 23.08.2017, eliberat
de OAMMR, pe numele Mincu
Alexandra-Mihaela. Il declar nul.

