
ANUNȚURI

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

Marți, 2 iunie 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

OFERTE SERVICIU
l Comuna Dorna Candrenilor, cu 
sediul în Dorna Candrenilor, str.
Principală, nr. 85, jud.Suceava, 
CUI:  4326914,  organizează 
concurs, pentru ocuparea următo-
rului post contractual, aprobat 
prin HG nr. 286/2011, modificată 
ş i  c o m p l e t a t ă  d e  H G  n r. 
1027/2014. Denumirea postului - 
Șofer Autogreder post vacant, 
contractual, pe perioadă nedeter-
minată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: - nivelul 
studiilor - medii; - permis de 
conducător auto categoriile: B, C, 
CE; - fără vechime în muncă. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: - proba scrisă în data 
de 25 iunie 2020, ora 10.00, la 
sediul instituției; -proba practică 
în data de 25 iunie 2020, ora 
11:00, la sediul instituției; - proba 
interviu în data de 25 iunie 2020, 
ora 12:00, la sediul instituției. 
Data limită până la care candi-
daţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este de 10 zile 
lucrătoare de la afişare, la sediul 
instituției. Date contact: secreta-
riat, telefon 0230.575.005.

CITATII
l Numitul Tega Vasile, domiciliat 
în  Ulma,  sat  Lupcina ,  37 , 
Suceava, este citat pentru data de 
30.06.2020, ora 10:00, la Judecă-
toria Rădăuți, camera 2, complet 
C6, în ds. 3886/285/2019, al Jude-
cătoriei Rădăuți, având calitatea 
de pârât.

DIVERSE
l  Anunț  pr iv ind  lucrarea 
“Construcție Stație Distribuție 
Carburanți şi Spălătorie Auto“ pe 
strada Caracalului, nr. 12-14, 
Corabia, jud.Olt, privind obținere 
PUZ la adresa mai sus mențio-
nată. Beneficiar: SC Dolgas SRL.

l S.C. Transvik S.R.L. anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul 
“Amplasare staţie GPL, pompă 
distribuţie carburanţi şi rezer-
voare  sub te rane  în  o raşu l 
Strehaia, judeţul Mehedinţi”, 
propus a fi amplasat în oraşul 
Strehaia, str. Al. I. Cuza, nr. 54A, 
judeţul Mehedinţi. Înformaţiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Mehedinţi, str. 
Băile Romane, nr. 3, de luni până 
joi între orele 8:00-14:00, vinerea 
între orele 8:00-12:00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Mehedinţi.

l Lichidatorul judiciar Dinu, 
Urse SI Asociatii SPRL notifica 
creditorii cu privire la intrarea 
debitorului in procedura generala 
de faliment prevazuta de Legea 
nr. 85/2014, impotriva debitoarei 
SC MAGNUS TRUST SRL cu 
sediul in Bucuresti, Aleea Stanila 
nr. 2, bl. H12, sc. 4, et. 4, ap. 18, 
s e c t o r  3 ,  C U I  3 8 3 4 7 0 , 
J 4 0 / 3 6 9 4 / 1 9 9 2 ,  i n  d o s a r u l 
8811/3/2019 aflat pe rolul Tribu-
nalului Bucuresti, Sectia Civila. 
Termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a crean-
telor mentionate la art. 146 alin. 3 
din lege, in vederea intocmirii 
t a b e l u l u i  s u p l i m e n t a r  - 
29.06.2020, termenul de verificare 
a creantelor mentionate la art. 146 
alin.3 din lege, de intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului 
s u p l i m e n t a r  a l  a c e s t o r a  - 
29.07.2020, termenul de depunere 
la tribunal a contestatiilor - 7 zile 
de la publicarea in BPI a tabelului 
suplimentar, termenul de intoc-
mire a tabelului definitiv conso-
lidat 28.08.2020. Urmatorul 
termen de judecata a fost fixat 
pentru data de 09.10.2020. Pentru 
relatii: 021.318.74.25.

l Aceasta informare este efec-
tuata de Omv Petrom S.A / Expert 
Petroleum Solutions S.R.L, titular 
al proiectului “Inlocuire Cupon 
Conducta Titei Parc 46 Ticleni - 
Parc 15 Ticleni”  cu sediul in 
Bucuresti  str. Coralilor, nr. 22, 
Sector 1, J40/8302/23.10.1997, 
CUI 1590082, ce intentioneza sa 
solicite de la Administratia Bazi-
nala de Apa Jiu, aviz de gospo-
darire a apelor pentru realizarea 
lucrarilor de “Inlocuire Cupon 
Conducta Titei Parc 46 Ticleni - 
Parc 15 Ticleni”, propus a fi 
amplasat in extravilanul si intra-
vilanul localitatii Ticleni, jud. 
Gorj. Aceasta investitie este noua. 
Ca rezultat al procesului de 
productie nu vor rezulta ape 
uzate. Aceasta solicitare de aviz 
este conforma cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modifica-
rile si completarile ulterioare. 
Persoanele care doresc sa obtina 
informatii suplimentare cu privire 
la solicitarea avizului de gospo-
darire a apelor pot contacta solici-
t a n t u l  d e  a v i z  l a  a d r e s a 
mentionata. Persoanele care 
doresc sa transmita observatii, 
sugestii si recomandari se pot 
adresa solicitantului sau la S.C 
Expert Serv SRL, cu sediul in str. 
Mihai Eminescu, nr. 7, et. 1, 
Ploiesti, jud. Prahova, cod postal 
100329, tel /fax: 0244-513233.

l INFORMARE. Aceasta infor-
mare este efectuata de SC Avauto 

SRL cu sediul in Timisoara, Aleea 
FC Ripensia nr. 15, bloc A6, ap. 4, 
jud. Timis, tel. 0723.335.515 ce 
intentioneaza sa solicite de la 
Administratia Bazinala de Apa 
Banat, aviz de gospodarire a 
apelor pentru PUZ “Zona Rezi-
dentiala Cu Functiuni Comple-
mentare”, amplasat in Giroc, 
CF-401735, nr.cad. 401735, jud.
Timis. Aceasta investitie este 
noua. Ca rezultat al activitatilor 
ce vor fi desfasurate dupa reali-
zarea investitiei (locuinte si func-
tiuni complementare) vor rezulta 
permanent urmatoarele ape uzate: 
ape uzate menajere ce se vor 
evacua in sistemul de canalizare 
al localitatii Giroc, prin extinderea 
retelei. Aceasta solicitare de aviz 
este conforma cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1196, cu modifica-
rile si completarile ulterioare. 
Persoanele care doresc sa obtina 
informatii suplimentare cu privire 
la solicitarea avizului de gospo-
darire a apelor pot contacta solici-
t a n t u l  d e  a v i z  l a  a d r e s a 
mentionata. Persoanele care 
doresc sa transmita observatii, 
sugestii si recomandari se pot 
adresa solicitantului, dupa data 
de 01.06.2020.

l Anunt public privind decizia 
etapei de incadrare. SC Taurus 
Constur SRL, titular al proiec-
tului “Construire Pensiune Turis-
tica S+P+2E+Er-Corp 1,Corp 
2- Centru Spa cu Sala multifunc-
tionala P+E” anunta publicul 
interesat asupra luarii deciziei 
etapei de incadrare de catre 
Agentia pentru Protectia mediului 
de a nu se supune evaluarii 
impactului asupra mediului si nu 
se supune evaluarii adecvate si nu 
se supune evaluarii impactului 
asupra corpurilor de apa, in 
cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, 
pentru proiectul “Construire 
Pensiune Turistica S+P+2E+Er-
Corp 1,Corp 2-Centru Spa cu Sala 
multifunctionala P+E”, propus a 
fi amplasat in Orasul Busteni, str.
Clabucet nr.6. 1.Proiectul deciziei 
de incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi consultate 
la sediul autoritatii competente 
pentru protectia mediului A.P.M.
Prahova din Ploiesti, str.Gh.
Gr.Cantacuzino, nr. 306, in zilele 
de luni - vineri, intre orele 9:00-
13:00, precum si la urmatoarea 
adresa de internet:http://apmph.
anpm.ro. Publicul interesat poate 
inainta comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de incadrare in 
termen de 10 zile de la data publi-
carii anuntului pe pagina de 
internet a autoritatii competente 
pentru protectia mediului.

l Subscrisa Cabinet Individual de 
Insolventa Ciulianu Elena-Coz-
mina, reprezentata prin reprezen-
t a t ă  p r i n  a v .  C i u l i a n u 
Elena-Cozmina, in calitate de 
administrator judiciar al Egreta 
SRL desemnat prin sentinta civila 
nr. 723/26.05.2020, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti - Secţia a 
V I I - a  C i v i l a  i n  d o s a r  n r. 
31881/3/2019, notificã deschiderea 
procedurii insolventei prevazuta 
de Legea nr. 85/2014 împotriva 
EGRETA SRL, cu sediul social in 
Bucureşti, Sectorul 3, Str. Foiso-
rului, Nr. 13, Bl. F8C, Sc.2, Et. P, 
Ap. 108, CUI 15058485, nr. de 
ordine in registrul comertului 
J40/12393/2002. Persoanele fizice 
si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta impotriva 
EGRETA SRL, vor formula 
declaratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribunalului 
Bucuresti - Secţia a VII-a Civila, 
c u  r e f e r i r e  l a  d o s a r u l  n r. 
31881/3/2019, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debito-
rului 10.07.2020; b) termenul de 
verificare a creantelor, de intoc-
mire, afisare si comunicare a 
tabelului preliminar de creante 
30.07.2020; c) termenul pentru 
intocmirea si afisarea tabelului 
definitiv la 24.08.2020; d) data 
primei sedinte a adunarii generale 
a creditorilor 04.08.2020, ora 
14:00; e) adunarea generala a 
asociatilor la data de 09.06.2020, 
ora 14.00 la sediul administrato-
rului judiciar.

LICITATII
l  Anunț publicitar privind 
vânzarea prin licitație a masei 
lemnoase pe picior din zona de 
siguranță a drumurilor județeane 
proprietatea publică a județului 
Ialomița - a doua licitație. La 
sediul Consiliului Județean 
Ialomița, situat în municipiul 
Slobozia, Piața Revoluției, nr. 1, 
județul Ialomița, va avea loc la 
data de 23.06.2020, ora 11:00, 
licitație în vederea vânzării masei 
lemnoase pe picior din zona de 
siguranță a drumurilor județene, 
proprietatea publică a județului 
Ialomița, conform Hotărârii 
Consiliului Județean Ialomița nr. 
145 din 30.10.2019. Cantitatea de 
material lemnos scoasă la licitație 
conform Actelor de Punere în 
Valoare, emise de către Romsilva 
-Direcția Silvică Ialomița -Ocolul 
Silvic Urziceni şi Ocolul Silvic 
Slobozia, este de 1.952mc, fiind 
dispusă pe 9 tronsoane din 
drumurile județene, după cum 
urmează: Nr.Crt.; DJ; Tronson; 

Nr. arbori; Volum brut masă 
lemnoasă (mc); Preț minim Lei/
mc: 1.; 213 A; Mărculeşti - Scân-
teia; 4; 15; 70,00. 2.; 203 E; Cocora 
- Căzăneşti; 134; 304; 70,00. 3.; 
213; Chirana - Luciu; 4; 13; 70,00. 
4.; 201; Borduşelu -Țăndărei; 108; 
165; 70,00. 5.; 102 H; Limita 
Buzău - Grindu; 100; 180; 70,00. 
6.; 102 H; Grindu -Colelia; 72; 
220; 70,00. 7.; 102 H; Colelia 
-Cocora; 28; 144; 70,00. 8.; 203 B; 
Manasia -Grindu; 384; 814; 70,00. 
9.; 102 H; Miloşeşti -Reviga; 169; 
97; 70,00. 1. Procedura: - Lici-
tație- 2. Criteriul de atribuire al 
contractului de vânzare-cumpă-
rare este cel mai mare preț ofertat 
-Lei/mc. 3. Garanția de contrac-
tare - este egală cu 5% din 
valoarea de pornire la licitație, 
p e n t r u  v o l u m u l  d e  m a s ă 
lemnoasă pe care intenționează să 
îl cumpere. 4. Garanția de bună 
execuție a contractului este de 
10% din valoarea contractului 
fără TVA. 5. Caietul de sarcini se 
poate procura începând cu data 
publicării anunțului publicitar de 
la sediul Consiliului Județean 
Ialomița. Caietul de sarcini 
împreună cu Instrucțiunile 
privind organizarea şi desfăşu-
rarea procedurii se pot achizi-
ționa la prețul de 10Lei. 6. 
Termenul limită de depunere a 
ofertelor este data de 22.06.2020, 
ora 16:30, la registratura Consi-
liului Județean Ialomița. 7. Data 
primiri solicitări de clarificări 
12.06.2020. 8.Deschiderea şi 
evaluarea ofertelor va avea loc în 
data de 23.06.2020, ora 11.00, la 
sediul Consiliului Județean 
Ialomița. 9.Valabilitatea ofertelor: 
90 de zile de la data depunerii. 10. 
Limba de redactare a ofertei: 
română. 11. Încheierea contrac-
tului de vânzare-cumpărare -10 
zile lucrătoare de la data finali-
zării licitației, respectiv a negoci-
erii. 12. Informații suplimentare: 
l a  n u m ă r u l  d e  t e l e f o n 
0243 .230 .201 ,  in t .244 ,  fax 
0243.233.000, Compartiment 
patrimoniu public şi privat, 
persoană de contact, consilier 
Șelaru Gheorghe.

l  Clubul Sportiv Municipal 
Slatina, cu sediul în mun. Slatina, 
str.Bld.Sf.Constantin Brânco-
veanu, nr. 1, jud. Olt, organizează, 
în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Consiliului Local al 
mun.Slatina nr. 83/28.04.2020, la 
data de 05.06.2020, ora 10:00, 
licitație publică pentru închirierea 
spațiului destinat comerț alimen-
tație publică din incinta Clubului 
Nautic şi de Agrement „Plaja 
Olt”, reprezentând foişor din lemn 
în suprafață construită la sol de 
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27,35mp, iar suprafața utilă de 
23,65mp. Procurarea documenta-
ției pentru participarea la licitație 
se face de la Clubul Sportiv Muni-
cipal Slatina, cu sediul în mun.
Slatina, str. Bld.Sf.Constantin 
Brâncoveanu, nr.  1,  jud.Olt, 
persoană de contact Cirstea Lidia, 
telefon/fax: 0349.881.148, e-mail: 
csmslatina@yahoo.com. Depu-
nerea ofertelor se face la sediul 
Clubului  Sport iv  Municipal 
Slatina până la data de 04.06.2020, 
ora 14:00.

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 , 
persoana de contact: Municipiul 
Oradea, cu sediul în Piata Unirii, 
nr. 1, Municipiul Oradea, județul 
Bihor,  telefon 0259.408.887, 
0 2 5 9 . 4 3 7 . 0 0 0 ,  + 1 2 6 ,  f a x 
0259.436.276, e-mail: primarie@
oradea.ro, spatii@oradea.ro, cod 
fiscal RO35372589. 2.Informații 
generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie vândut: imobil 

din domeniul privat al Munici-
piului Oradea, situat în str.George 
Enescu, nr. 14, Municipiul Oradea, 
înscris în CF nr. 172748 - Oradea, 
având nr.cadastral 10898, compus 
din: - Corpul A, cu suprafața utilă 
de 695,64mp, suprafața construită 
de 888mp; - Corpul B, cu suprafața 
utilă de 220,84mp, suprafața 
construită de 279mp; - Corpul C, 
cu suprafața utilă de 20,20mp, 
suprafața construită de 31mp și 
terenul în suprafață de 2.525mp, 
c o n f o r m  O U G  n r.  5 7  d i n 
03.07.2019 și a HCL nr. 860 din 
31.10.2019. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: la cerere, 
direct de la sediul instituției, Servi-
ciul Locuințe, Spații Comerciale 
sau se poate consulta site-ul: www.
oradea.ro, secțiunea -licitații. 3.2. 
Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din 
cadrul vânzătorului, de la care pot 
obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Serviciul Locu-
ințe, Spații Comerciale din cadrul 

Primăriei Municipiului Oradea, 
Piața Unirii, nr. 1, județul Bihor. 
3.3. Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevede-
rilor OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ: 40Lei/exem-
plar, ce se achită numerar la casi-
erie sau se poate descărca de pe 
site: gratuit. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
19.06.2020, ora 09.00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 26.06.2020, 
ora 09.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria 
Municipiului Oradea, Piața Unirii, 
nr. 1, parter, Ghișeele 1-2, județul 
Bihor. 4.3. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă oferta: 
într-un singur exemplar, într-un 
plic sigilat format A4. 5. Data și 
locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 26.06.2020, ora 13:00, în 
Sala de ședințe a Primăriei Munici-
piului Oradea -Direcția Patrimoniu 
Imobiliar (sala 201), Piața Unirii, 
nr.1, et.II, județul Bihor. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon 
și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigi-

ilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Bihor, Parcul Traian, nr. 10, 
Oradea, județul Bihor, telefon 
0259.414.896, fax 0359.432.750, 
e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 29.05.2020.

l Maestro SPRL Filiala București, 
în calitate de lichidator judiciar al 
Total Confort Construct SRL - în 
faliment, anunță organizarea de 
licitații publice pentru vânzarea 
bunurilor proprietatea debitoarei 
începând cu 15 iunie 2020, în fiecare 
zi de luni, la sediul lichidatorului 
judiciar din București, sector 6, Str.
Petofi Sandor, nr. 4, parter: utilaje 
tehnologice de construcții și mijloa-
cele de transport marfă în valoare 
totală de 122.844Lei și mijloace de 
transport în valoare totală de 42.542 
Lei. Prețurile sunt fără TVA. Toate 
detaliile legate de licitația publică, 
precum și date ale bunurilor scoase 
la licitație se regăsesc în caietul de 
sarcini și pe site-ul www.smdama-
e s t r o . r o .  I n f o r m a ț i i : 
tel.0740.100.613.

l Estservices International S.R.L., 
societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Andrei Ioan IPURL, 
cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, 
nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, 
scoate la vanzare prin licitatie, 
autotractor marca Renault, km: 
925.000, la pretul de 4.823 euro, 
fara TVA. Pretul bunului mobil 
este diminuat cu 30 % fata de 
pretul de evaluare, conform hota-
r a r i i  c r e d i t o r i l o r  n r . 
205/06.02.2020. Licitatia se va 
organiza in data de 03.06.2020, ora 
12:00, iar in cazul in care bunul nu 
va fi valorificat, aceasta este repro-
g r a m a t a  p e n t r u  d a t a  d e 
04.06.2020, 05.06.2020, 08.06.2020, 
09.06.2020, 10.06.2020, 11.06.2020, 
12.06.2020, 15.06.2020, 16.06.2020. 
Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei 
tinerii licitatiei, mai multe relatii 
precum si achizitionarea regula-
mentului de vanzare se pot obtine 
de la sediul lichidatorului judiciar, 
din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, 
et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, la 
n u m e r e l e  d e  t e l e f o n / f a x : 
0761.132.931, email: office@andre-
iioan.ro sau pe site-ul www.andre-
iioan.ro.


