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Abonează-te la
monitorul

¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

Angajez echipă formată din 2 muncitori califi cați 
cu experiență în construcții și amenajări interioare. 

Opțional cunoștinte în domeniu instalațiilor 
sanitare și electrice. 

Salar foarte motivat 2500 euro net / lună + alte 
bonusuri, cazarea și toate formalitățiile privint 
transportul și șederea în Austria împreuna cu actele 
necesare sunt suportate de catre persoana de contact. 

Pentru mai multe detalii pot fi  contactat în limba 
română la numarul de telefon 00436763986293 intre 

orele 09-20. Persoana de contact Michael.

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro

ANUNŢ

Comuna Jucu, cu sediul în localitatea Jucu de Sus 
nr.112, comuna Jucu, judeţul Cluj, anunţă repetarea 
procedurii de închiriere prin licitaţie publică cu plic 
închis, în baza HCL nr.23/23.02.2021 a unei suprafeţe 
de 25 mp teren intravilan aflat în proprietatea publică 
a Comunei Jucu. Terenul este situat in localitatea Jucu 
de Sus si face parte din terenul identificat in CF 52042 
Jucu, cadastral 52042.

Data limită până la care pot fi  depuse ofertele, împreună 
cu documentele menţionate în documentaţia de atribuire: 
16 aprilie 2021, ora 12.

Data deschiderii ofertelor de către comisia de evaluare: 
20 aprilie 2021, ora 10.

Documentaţia de atribuire pentru închirierea terenului 
se poate ridica de la Primăria Comunei Jucu, biroul fond 
funciar. Persoana de contact: doamna Bochiș Anca-Viorica, 
tel: 0264-233084.

LICITAȚIE PUBLICĂ

BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., cu sediul 
social în București, Str. Învingătorilor nr. 24, Clădirea Victory 
Business Center, etaj 3, Sector 3, RFO 0239, CUI 20770187, 
desemnată lichidator judiciar al debitoarei SIM MĂR S.R.L., 
conform Încheierii de ședinţa nr. 698/sind/22.03.2012, 
pronunţată în dosar nr. 576/62/2011 de Tribunalul Brașov 
– Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, 
vinde prin licitaţie publică cu strigare activul imobiliar 
constând în teren în suprafaţa de 1.974 mp, identifi cat în 
CF nr. 50007 Aghireșu, nr. cad 71/1, situat în Loc. Aghireșu 
F.N., zona Aghireșu Fabrici, Jud. Cluj. Preţul de pornire a 
licitaţiei este de 31.640 lei, exclusiv TVA.

Ședinţele de licitaţie vor avea loc în datele de 16.04.2021, 
23.04.2021, 30.04.2021 și 07.05.2021, ora 10:00, la sediul 
BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. din Sibiu, str. 
Crișanei nr.1, jud. Sibiu. Ofertanţii trebuie să depună la 
sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. din Sibiu, 
str. Crișanei, nr.1, jud. Sibiu, cel mai târziu cu 1 (una) zi 
lucrătoare înainte de organizarea licitaţiei, ora 14:00, 
documentele specifi cate în cuprinsul caietului de sarcini, ce 
poate fi  achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar.

Informaţii suplimentare privind activul și procedura de vânzare, 
se pot obţine la adresa de mail alin.vornicu@bdo.ro .

CONVOCATOR

Consiliul de Conducere al Uniunii Naţionale a 
Practicienilor în Insolvenţă din România Filiala Cluj, 
convoacă Adunarea Generală a UNPIR Filiala Cluj, prin 
corespondenţă electronică, conform Deciziei CNC nr. 3/2021, 
pentru data de 27 aprilie 2021, ora 16:00, cu următoarea 
ordine de zi:

I. Aprobarea situaţiilor fi nanciare ale Filialei UNPIR Cluj 
pentru anul 2020 (art. 63, lit.a din OUG nr.86/2006), 
certifi cate de Comisia de cenzori.

II. Aprobarea execuţiei bugetului Filialei UNPIR Cluj 
pentru anul 2020, descărcarea de gestiune a Președintelui 
și Consiliului de Conducere pe anul 2020 și aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 (art. 
63, lit.a din OUG nr.86/2006)

III. Aprobarea raportului Consiliului de Conducere și al 
Instanţei de disciplină pentru anul 2020 (art. 63, lit.e din 
OUG nr.86/2006)

IV. Aprobarea planului de activitate al Filialei UNPIR Cluj 
pentru anul 2021 (art. 63, lit.b din OUG nr.86/2006).

Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul necesar 
de membri/voturi, AG se va desfășura în data de 27.04.2021, 
ora 17.00, hotărârile urmând a fi  luate de majoritatea 
simplă a membrilor prezenţi.

Membrii vor primi toate materialele aferente ordinii de 
zi, precum și formularul de vot, pe e-mail.

Pe site-ul fi lialei www.unpircluj.ro, cu cel puţin 7 zile 
înainte de data AG, vor fi  publicate toate materialele suport 
aferente adunării generale/ se vor comunica pe mail 
membrilor fi lialei.

Formularul de vot completat de membrii UNPIR Filiala 
Cluj va fi  transmis către UNPIR Filiala Cluj pe e-mail offi ce@
unpircluj.ro cel târziu până în data de 27.04.2021, ora 16.00.

ANUNȚ PUBLIC

S.C. ELAPAN PRODCOM IMPEX S.R.L. cu sediul în 
judeţul Cluj, municipiul Dej, str. 1 Mai, nr.62A, pentru proiectul 
„Elaborare documentaţie pentru autorizarea executării lucrărilor 
de construire a obiectivelor –incinerator şi vestiar“, anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de 
către A.P.M. Cluj , fără evaluarea impactului asupra mediului 
și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru 
proiectul menţionat, propus a fi  amplasat în Comuna Vad, 
sat Curtuiusul Dejului , nr.175.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj din 
Calea Dorobantilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 
0264 410 722, fax 0264 410 716, e-mail offi ce@apmcluj.
anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii 
competente pentru protecţia mediului.


