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OFERTE SERVICIU
l Academia Română Filiala Iaşi cu sediul în 
Bld. Carol I, nr. 8 organizează concurs 
pentru ocuparea unui post contractual 
vacant, conform HG 286/23.03.2011(actuali-
zată), de Bibliotecar gradul II din cadrul 
Institutului de Filologie Română ”A. 
Philippide”, cu norma întreagă, pe durată 
nedeterminată. Concursul va consta în două 
probe: probă scrisă, în data de 12 octombrie, 
ora 10:00 şi un interviu în data de 15 octom-
brie 2020, ora 10:00. Condiţii: studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul ştiințelor 
umaniste; vechime de minim un an în speci-
alitate (bibliotecă) sau în domenii 
precum educație sau cultură; cunoaşterea 
unei limbi străine de circulație internațio-
nală, certificată prin diplomă universitară 
sau atestat. Termenul de depunere a dosa-
relor este 02 octombrie 2020, ora 14:00. 
Relaţii suplimentare la telefon 0332 106 508 
şi la sediul Institutului, str. Th. Codrescu, nr. 
2.

l Casa Oamenilor de Știință cu sediul în 
Calea 13 septembrie nr. 13, sector 5, Bucu-
reşti, unitate reînființată prin H.G. 347/1990 
subordonată Academiei Române, organi-
zează în condițiile Regulamentului aprobat 
prin H.G. 286/2011 actualizat, concurs 
pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, 
cu normă întreagă a unui post contractual 
vacant de muncitor II -Ospătar, pentru 
unitatea de alimentație publică Clubul 
Oamenilor de Știință finanțat integral din 
venituri proprii, cu sediul în Bucureşti, P-ța 
Lahovari, nr.9, sector 1: Condiții specifice 
Muncitor calificat II- Ospătar: - Studii medii 
de specialitate/ profesionale/ calificare în 
domeniu; - Cunoaşterea noțiunilor funda-
mentale de igienă; - Vechime dovedită în 
domeniu: minim 3 ani. Concursurile se 
organizează la sediul unității Clubul Oame-
nilor de Știință din Pța. Lahovari, nr.9, sector 
1, Bucureşti. Concursurile se vor desfăşura 
după cum urmează: 1. Afişarea anunțului la 
sediul unității se face în data de 18.09.2020; 
2. Data limită până la care se pot depune 
actele pentru dosarele de concurs la sediul 
unității din Calea 13 Septembrie nr.13, sector 
5, Bucureşti este 02.10.2020 ora 14:00. 3. 
Etapa I -selecție dosare- 05.10.2020 ora 
15:00; 4. Etapa II- proba practică - 
12.10.2020, ora 10:00;  5. Etapa III- interviul- 
16.10.2020, ora 10:00. Secretariatul comisiei 
de concurs între orele 10:00-14:00 zi lucră-
toare este asigurat de dnul. Mihai Stelian, tel. 
021.318.81.45, 021.318.24.40, email rebeca.
macovei@acad.ro.

l Institutul de Cercetare -Dezvoltare pentru 
Industrializarea şi Marketingul Produselor 
Horticole -Horting, organizează concurs, 
conform HG nr.286/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru ocuparea 
unui (1) post de Asistent Cercetare Știinţi-
fică, în cadrul Laboratorului de cercetare 
culturi horticole în spații protejate -compar-
timent cercetare tehnologii culturi horticole 
în spații protejate, funcție contractuală de 
executie, vacantă, pe perioadă nedetermi-
nată. Cerinţe specifice: -studii superioare în 

domeniul agronomie (agricultură/horticul-
tură); -să fie absolvent cu examen de licenţă 
sau de diplomă, cu media de cel puţin 8; 
-cunoştinţe de tehnică experimentală; 
-cunoştinţe de operare PC şi MS-office, 
editare texte şi grafică computerizată; 
-cunoştinţe de limba engleză, tradus/conver-
saţie; -experiență în domeniu minim 1 an; 
-abilităţi de comunicare şi lucru în echipă. 
Dosarul de înscriere va cuprinde următoa-
rele documente: a) cerere de înscriere la 
concurs adresată conducătorului autorităţii 
sau instituţiei publice organizatoare; b) copia 
actului de identitate sau orice alt document 
care atestă identitatea, potrivit legii, după 
caz; c) copiile documentelor care să ateste 
nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum şi 
copiile documentelor care atestă îndeplinirea 
condiţiilor specifice ale postului solicitate de 
autoritatea sau instituţia publică; d) carnetul 
de muncă sau, după caz, adeverinţele care 
atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau 
în specialitatea studiilor, în copie; e) cazierul 
judiciar sau o declaraţie pe propria răspun-
dere că nu are antecedente penale care să-l 
facă incompatibil cu funcţia pentru care 
candidează; f) adeverinţă medicală care să 
ateste starea de sănătate corespunzătoare 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării 
concursului de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unităţile sanitare 
abilitate; g) Curriculum Vitae. Relaţii supli-
mentare privind concursul se pot obţine de la 
Compartimentul Resurse Umane, tel. 
021,.460.34.40 şi accesând pagina oficială.

CITAȚII
l Chelariu Livia şi Alupei Olimpia sunt 
citate în dosarul numărul 16395/193/2017 al 
Judecătoriei Botoşani, termen de judecată 
13.10.2020.

l Manu Ioan este citat în data de 08 octom-
brie 2020, în calitate de pârât la Judecătoria 
Suceava în dosarul 4274/86/2018 ce are ca 
obiect revizuire - fond funciar, reclamant 
fiind ABA Siret - prin S.G.A. Suceava şi 
pârât - Asociația Șomuzul.

l Dosar nr. 2879/318/2019, sentință civilă nr. 
3741/2020 din 29.07.2020. Admite în parte 
cererea formulată, aşa cum a fost precizată, 
formulată de reclamantul Grama Gh. 
Mădălin CNP 1821116180033, domiciliat în 
comuna Băleşti, sat Găvăneşti, judeţul Gorj, 
în contradictoriu cu pârâta Grama Măria, 
CNP 297091618109, citată în comuna 
Albeni, sat Albeni (la familia Dan Viorel), 
judeţul Gorj, în comuna Băleşti, sat Găvă-
neşti,nr. 2, judeţul Gorj, precum şi prin 
publicitate. Declară desfăcută căsătoria 
părţilor, încheiată la data de 24 mai 2017 şi 
trecută la nr. 14/24.05.2017 în registrul stării 
civile al Primăriei Comunei Băleşti, jud. 
Gorj, din culpa exclusivă a pârâtei. Pârâta 
revine la numele purtat anterior încheierii 
căsătoriei, acela de „Dan”. Stabileşte ca 
autoritatea părintească asupra minorei 
Grama Măria - Georgiana, născută la 
06.03.2017, să se exercite exclusiv de către 
tată. Stabileşte locuinţa minorei la tată. 
Dispune ca obligaţia de întreţinere faţă de 

minoră să se execute în natură de către 
pârâtă prin asigurarea celor necesare 
traiului, a cheltuielilor pentru educare, învă-
ţătură şi pregătire profesională. Obligă 
pârâta la plata către reclamant a sumei de 
1500 lei - reprezentând onorariu avocaţial, a 
sumei de 600 - reprezentând remuneraţie 
curator special şi sumei de 100 lei -reprezen-
tând taxă judiciară de timbru achitată, cu 
titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de 
apel în termen de 30 de zile de la comuni-
care, cererea urmând a fi depusă la Judecă-
toria Târgu Jiu.

SOMAȚII
l Judecatoria Sannicolau Mare dosar 
1943/295/2020 somatie prin care aduce la 
cunostinta publica faptul ca reclamanta 
Hajos Ana Maria domiciliata in comuna 
Dudestii Vechi nr. 23 jud.Timis invoca 
dobandirea dreptului de proprietate prin 
uzucapiune asupra imobilului casa si teren in 
suprafata de 1439mp situat in Dudestii 
Vechi nr. 180 inscris in cartea funciara 
402462 Dudestii Vechi nr.top 412-413. Toti 
cei interesati sunt invitati sa faca opozitiune 
cunoscand ca in termen de o luna de la cea 
din urma publicatiune judecatoria va pasi la 
judecarea pricinii judecator Muresan 
Ruxandra Stefana grefier Liga Elisabeta.

l Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 
1542/246/2020 privind pe petentul Hulka 
Alexandru care solicita inscrierea dreptului 
de proprietate prin uzurpaciune asupra 
imobilului inscris in CF nr. 306771 Ineu, Cf 
vechi 5914 Ineu, cu nr. top. 1938-1951. 1957-
1969. 1983-1984/ a2.b3.516 compus din teren 
intravilan in suprafata de 1439 mp situat in 
Ineu, str. Simion Barnutiu, nr.adm. 98 jud. 
Arad, imobil asupra caruia figureaza ca 
proprietar tabular intabulat sub B1 Boros 
Iosif decedat la data de 17.07.1931. In urma 
acesteia, in baza art. 130 din Decretul-Lege 
nr. 115/1938, sunt somati toti cei interesati de 
Indata sa inainteze opozitie la Judecatoria 
Ineu deoarece in caz contrar, in termen de o 
luna de la aceasta ultima publicare se va 
proceda la solutionarea cererii.

DIVERSE
l Notificare. SC Sava&Co Fiore SNC, prin 
reprezentant administrator Sava Florica, 
către D-l Mihail Dumitru, cu ultimile domi-
cilii cunoscute în Tulcea: str. Babadag, nr. 12, 
bl. B6, sc. B, ap. 1 şi str. Salcâmilor, nr. 20, vă 
pun în vedere că în termen de 30 zile să mă 
contactați în vederea hotărârii de comun 
acord a dizolvării şi lichidării acestei firme, 
care din 2009 nu a mai avut nici un fel de 
activitate, eu fiind nevoită să țin o evidentă 

contabilă la o activitate pe zero a firmei în 
ultimii 11 ani. În caz contrar, vă aduc la 
cunoştința că mă voi adresa instanței de 
judecată. Telefon de contact: Avocat 
Mariana Gheorghe: 0744.492.090. 

l Aprilia Rezidence SRL, anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul: „Construire imobil colective 
P+4E+spații tehnice (casa scării şi lift) şi 
împrejmuire teren”, amplasat în județul 
Constanța, oraşul Năvodari, zona Mamaia 
Nord, str. T13, nr.7. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului 
Constanța: municipiul Constanța, str. Unirii, 
nr. 23 şi la sediul titular Aprilia Rezidence 
SRL, din județul Constanța, oraşul Năvo-
dari, str. D2, nr. 30, în zilele de luni-vineri, 
între orele 09:00-13:00. Observațiile publi-
cului se primesc zilnic la sediu autorității 
competente pentru Protecția Mediului 
Constanța.

l Subscrisa Private Liquidation Group 
IPURL, în calitate de lichidator judiciar în 
dosarul nr. 3547/111/2019 aflat pe rolul 
Tribunalului Bihor, Secția a II-a Civilă, 
privind pe debitoarea Melania New SRL, 
CUI 31555559, număr de înregistrare în 
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Registrul Comerțului J05/686/2013, îi noti-
fică pe toți creditorii debitoarei privind 
faptul că prin hotărârea nr.606/2020 din 
data de 14.09.2020 pronunțată de Tribunalul 
Bihor, în dosarul nr. 3547/111/2019 s-a 
dispus începerea procedurii falimentului 
față de societatea debitoare mai sus mențio-
nată, în temeiul art.145 alin.(1) lit.D din 
Legea 85/2014. Prin hotărârea amintită s-a 
fixat termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanțelor născute în 
cursul procedurii, respectiv în intervalul 
23.01.2020 - 14.09.2020, la data de 
28.10.2020, termenul limită pentru verifi-
carea creanțelor, întocmirea și publicarea 
tabelului suplimentar la data de 09.11.2020, 
termenul limită de întocmire a tabelului 
definitiv consolidat la data de 04.12.2020. 
Lichidatorul judiciar provizoriu a convocat 
ședința adunării creditorilor pe data de 
07.10.2020, la ora 12:00, la sediul acestuia 
din Oradea, str. Avram Iancu, nr. 2, ap. 11, 
jud. Bihor, ordinea de zi urmând a fi: confir-
marea lichidatorului judiciar provizoriu, 
aprobarea onorariului acestuia și desem-
narea comitetului creditorilor. 

l Subscrisul Cabinet Individual de Insol-
venta Ciulianu Elena-Cozmina, reprezen-
tata prin reprezentată prin av. Ciulianu 
Elena-Cozmina, in calitate de administrator 
judiciar al Andre Flor 2001 COM SRL 
desemnat prin sentinta civi la  nr. 
3197/08.09.2020, pronuntata de Tribunalul 
Bucuresti - Secţia a VII-a Civila in dosar nr. 
12709/3/2020 notificã deschiderea procedurii 
insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014 
împotriva Andre Flor 2001 COM SRL, cu 
sediul social in București Sectorul 6, Str. 
Migdalului, Nr.6, CUI 15212150, nr. de 
o r d i n e  i n  r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J40/2195/2003. Persoanele fizice si juridice 
care inregistreaza un drept de creanta impo-
triva Andre Flor 2001 COM SRL, vor 
formula declaratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribunalului Bucuresti 
- Secţia a VII-a Civila, cu referire la dosarul 
nr. 12709/3/2020, in urmatoarele conditii: a) 
termenul limita pentru inregistrarea cererii 
de admitere a creantelor asupra averii debi-
torului 20.10.2020; b) termenul de verificare 
a creantelor, de intocmire, afisare si comuni-
care a tabelului preliminar de creante 
27.10.2020; c) termenul pentru intocmirea si 
afisarea tabelului definitiv la 10.11.2020; d) 
data primei sedinte a adunarii generale a 
creditorilor 29.10.2020;, ora 14.00; e) 
adunarea generala a asociatilor la data de 
21.09.2020, ora 14.00 la sediul administrato-
rului judiciar.

l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezen-
tata prin asociat coordonator Liscan Aurel, 
in calitate de administrator judiciar al 
Durofil Comimpex SRL desemnat prin 
hotararea nr.3356 din data de 16.09.2020, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a 
VII-a Civila in dosar nr. 7646/3/2020, noti-
ficã deschiderea procedurii insolventei 
prevazuta de Legea nr. 85/2014 împotriva 
Durofil Comimpex SRL, cu sediul social in 
București Sectorul 6, Aleea Bucsenesti, Nr. 
5, Bloc E8, Scara 1, Etaj 8, Ap. 45, CUI 
469822, nr. de ordine in registrul comertului 

J40/21730/1992. Persoanele fizice si juridice 
care inregistreaza un drept de creanta impo-
triva Durofil Comimpex SRL vor formula 
declaratie de creanta care va fi inregistrata 
la grefa Tribunalului București - secţia a 
VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 
7646/3/2020, in urmatoarele conditii: a) 
termenul limita pentru inregistrarea cererii 
de admitere a creantelor asupra averii debi-
torului 02.11.2020; b) termenul de verificare 
a creantelor, de intocmire, afisare si comuni-
care a tabelului preliminar de creante 
23.11.2020; c) termenul pentru intocmirea si 
afisarea tabelului definitiv la 18.12.2020; d) 
data primei sedinte a adunarii generale a 
creditorilor 30.11.2020, ora 14:00; e) 
adunarea generala a asociatilor la data de 
28.09.2020, ora 14:00 la sediul administrato-
rului judiciar.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator nr. 1/16.09.2020. Administra-
torul societatii Value Learning S.R.L., cu 
sediul in Nehoiu, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 
3-5, Judetul Buzau, inregistrata la Oficiul 
Registrului Comertului de pe langa Tribu-
nalul Buzau sub nr. J10/1036/2016, avand 
CIF 36410427, in temeiul dispozitiilor Legii 
nr.31/1990, republicata, cu completarile si 
modificarile ulterioare, convoaca Adunarea 
Generala Extraordinara a Asociatilor socie-
tatii, pentru data de 05.10.2020, ora 9:00, 
care se va tine la sediul acesteia situat in 
Nehoiu, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 3-5, 
Judetul Buzau, avand urmatoarea ordine de 
zi: 1. Se supune aprobarii imputernicirea 
asociatului/administratorului Gheorghias 
Dragos-Eduard sa reprezinte societatea cu 
puteri depline in fata notarului public 
pentru semnarea contractului de vanza-
re-cumparare in forma autentica privind 
spatiile comerciale situate la parterul 
constructiei C1 amplasate in Orasul Nehoiu, 
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 3-5, Judetul 
Buzau, ce au facut obiectul Antecontractului 
de  v a nz a re  au ten t i f i ca t  sub  nr. 
547/20.03.2020 de SPN Meirosu Mihai 
Gabriel si Meirosu Carmen. 2. Se supune 
aprobarii stabilirea strategiei de valorificare 
si pretul pentru apartamentele proprietatea 
Value Learning S.R.L. ramase de valorificat, 
altele decat cele pentru care s-au semnat 
promisiuni de vanzare catre diversi promi-
tenti-cumparatori. Se propune imputerni-
cirea asociatului/administratorului 
Gheorghias Dragos-Eduard pentru 
semnarea antecontractelor/contractelor de 
vanzare-cumparare pentru apartamentele 
proprietatea societatii si cota indiviza din 
terenul aferent acestora, situate in Oras 
Nehoiu, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 3-5, 
Judetul Buzau, inscrise in cartea funciara 
nr. 20213, topo 20213, executate in baza 
autorizatiei de construire nr. 32/14.08.2018. 
Pretul propus pentru apartamentele la 
stadiul “la alb” este de minim 700 euro/mp 
construit/apartament, iar pretul pentru 
apartamentele “la gata” este de minim 800 
euro/mp construit/apartament, pretul 
pentru cota indiviza fiind inclus in pretul 
apartamentelor. 3. Se supune aprobarii 
imputernicirea administratorului/asocia-
tului Gheorghias Dragos-Eduard pentru 

indeplinirea formalitatilor necesare privind 
publicarea si inregistrarea Hotararii 
Adunarii Generale Extraordinara a Asocia-
tilor la Oficiul Registrului Comertului de pe 
langa Tribunalul Prahova. In cazul in care 
nu se vor indeplini conditiile legale privind 
cvorumul si valabilitatea deliberarilor, 
Adunarea Generala Extraordinara a Asoci-
atilor societatii Value Learning S.R.L., se va 
tine in data de 06.10.2020, la aceeasi ora, 
adresa si avand aceeasi ordine de zi. Admi-
nistrator, Gheorghias Dragos-Eduard.

LICITAȚII
l SC Lanțul Carpatin Impex SRL, în 
faliment, vinde spațiu producție prelu-
crare carne, situat în satul Brătășanca, 
comuna Filipeștii de Târg, județul 
Prahova, compus din: hală în suprafață 
de 920mp, rețea interioară de forță, fosă 
septică vidanjabilă de 75mc, platformă 
betonată de 831mp, puț forat la 76m 
adâncime, împrejmuire, dotări, mijloace 
fixe tehnologice, modul PVC, anexă 
centrală și teren în suprafață de 3.420mp, 
la prețul de 193.778Euro, reprezentând 
40% din valoarea inițială. Societatea 
vinde utilaje tehnologice de carmangerie 
și obiecte de inventar la prețul de 45% din 
valoarea de evaluare inițială. Ședințele de 
licitații se vor ține la sediul lichidatorului 
din Ploiești, str. Pompelor, nr. 3 în datele 
de 21, 25, 28 septembrie 2020, 1, 5, 9, 13, 
15, 20 și 22 octombrie 2020, ora 12.00. 
Relații la telefon: 0722.239.790.

l Compania Chimcomplex S.A. Borzești 
-Sucursala Râmnicu Vâlcea, intenționează 
să vândă deșeuri feroase și neferoase rezul-
tate din casarea mijloacelor fixe. Caietul de 
sarcini se poate accesa pe www.chimcom-
plex.com/noutati. Persoană de contact 
pentru informații suplimentare este Mihai 
Iliescu, mihai.iliescu@chimcomplex.com, 
0758.710.714.

l Societatea AS3-Administrare Străzi S3 
S.R.L., intenționează să încheie un contract 
de achiziție publică pentru Lucrări de 
proiectare, realizare, achiziție și montare de 
butaforii pentru proiectul „Amenajare parc 
tematic în Parcul Pantelimon. Atașat rega-
siți documentația de atribuire. Data limită 
de depunere a ofertelor este 14.10.2020, ora 
12:00.

l Cronos Team SRL prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL scoate la vânzare prin 
licitaţie publică bunuri mobile (firme lumi-
noase - 2 buc = 907,2 lei, rafturi - 3 buc = 
210, pompa vin - 8 buc = 480 lei, scanner 
Symbol - 1 buc - 90 lei, imprimanta 
Lexmark - 1 buc = 90 lei, calculator Optilex 
+ monitor + tastatura + mouse - 1 buc = 300 
lei, scaun birou - 1 buc = 112,50 lei, birou - 1 
buc = 90 lei, set masa + 4 scaune - 10 buc = 
1.200 lei, cuptor pizza -1 buc = 1.410 lei, 
cuptor pizza - 1 buc= 1.410 lei, mobilier 
lemn (lambriu + grinzi) - 1 buc = 2.100 lei). 
Persoanele interesate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul judiciar și vor 
depune documentele de participare la lici-
taţie cu cel putin o zi înainte de data licita-

ţiei. Licitaţia va avea loc în 24.09.2020, ora 
10:00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 01.10.2020 
aceeași oră, în același loc.

l Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Teleorman cu sediul în mun.Alexandria,str. 
Ion Creangă, nr. 71-73, judeţul Teleorman, 
organizează licitaţie publică deschisă cu 
strigare pentru vânzarea unui câine de 
serviciu. Caietul de sarcini se poate obţine de 
la Serviciul Logistic al unităţii, începând cu 
data de 21.09.2020. Licitaţia I va avea loc la 
sediul I.P.J. Teleorman, în data de 
05.10.2020, orele 14:00; Licitaţia a II-a în 
data de 20.10.2020, ora 14.00; Licitaţia a 
III-a în data de26.10.2020, ora 14:00. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la Inspecto-
ratul de Poliţie Judeţean Teleorman, 
municipiul Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 
71-73, tel. 0247.407.237, fax 0247.310.027, 
e-mail:logistica@tr.politiaromana.ro

l Debitorul SC Valleriana Medics Consult 
SRL -in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Si Asociatii S.P.R.L., scoate la 
vanzare: Bunurile mobile apartinand SC 
Valleriana Medics Consult SRL -in faliment, 
pretul de pornire al licitatiei fiind diminuat 
cu 70% fata de cel stabilit prin Raportul de 
evaluare, exclusiv TVA, in bloc sau indivi-
dual, iar lista cu aceste bunuri poate fi obti-
nuta de la lichidatorul judiciar. Pretul 
caietului de sarcini este de 500 de lei, 
exclusiv TVA si se achita prin OP in contul 
nr. RO 43 INGB 5514 9999 0051 3726 
deschis la ING BANK - Sucursala Doro-
banti, pe seama lichidatorului judiciar Dinu 
Urse si Asociatii SPRL sau in numerar la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din 
București, Str. Buzesti nr.71, et.5, sector 1. 
Garantia de participare la licitatie, in 
valoare de 10% din pretul de pornire al lici-
tatiei pentru bunurile mobile pentru care se 
liciteaza, va fi platita in lei la cursul BNR 
din data efectuarii platii, pe seama debi-
toarei SC Valleriana Medics Consult SRL in 

contul de lichidare nr. RO75 CARP 0160 
0084 5973 RO01 deschis la Banca Comer-
ciala Carpatica. Participarea la licitatie este 
conditionata de depunerea dovezii de achi-
tare a caietului de sarcini cat si de dovada 
achitarii garantiei de participare la licitatie 
care se vor depune in original la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. 
Buzesti nr.71, et.5, sector 1, cel mai tarziu cu 
o zi inainte de data si ora stabilite pentru 
sedinta de licitatie. Prima sedinta de licitatie 
a fost fixata in data de 29.09.2020, ora 14:00 
iar daca acestea nu se adjudeca la aceasta 
data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in 
data de: 06.10.2020, 13.10.2020, 20.10.2020, 
27.10.2020, ora 14:00. Toate sedintele de 
licitatii se vor desfasura la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 
71, et. 5, sector 1. Pentru relatii suplimentare 
sunati la 021.318.74.25, email: dinu.urse@
gmail.com.

l Prunus Forest SRL prin lichidator judi-
ciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică bunuri imobile la 
valoarea de piata redusa cu 50% (cladire 
complex) Plopeni, str. Republicii, nr. 21, jud. 
Prahova - spatiu administrativ, suprafata 
utila 319 mp, data construirii 1969 = 
269.681,50 lei + TVA, (constructii indus-
triale) Plopeni Sat, comuna Dumbravesti, 
punct gara, jud. Prahova - cladire magazie 
(baraca metalica), baraca metalica, bazar, 
sopron, cabina wc, baraca si platforma beto-
nata, suprafata utila 604,67 mp, data 
construirii 1980 amenajata partial in 2012 = 
101.705,5 lei fara TVA. Persoanele interesate 
vor cumpăra caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar și vor depune documen-
tele de participare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc 
în 23.09.2020, ora 11:00 la sediul lichidato-
rului, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua 
de 30.09.2020 aceeași oră, în același loc. 
 
Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin 

ANUNȚ
Subscrisa S.C. SIRO DESERTS.R.L. în procedură simplificată, cu sediul în  Reşiţa, 
str. Libertății, nr. 15, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în registrul comerţului  
J11/300/2014, CUI 33340017 vă face cunoscut faptul că în data de  30.09.2020, 
ora 11:00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar LICEV GUP SPRL din Reşiţa, 
str. Horea bl.A2, parter, licitaţia publică cu strigare privind vânzarea următoarelor 
bunuri mobile:  
1).  Aparat gheaţă Whirlpool la preţul de 960 lei + TVA, reprezentând 80% din preţul 
de evaluare;
2) Telefon Iphone la preţul de 240lei + TVA, reprezentând 80% din preţul de evaluare;
În cazul în care bunurile mobile nu se valorifică la data stabilită următoarele licității 
vor avea loc astfel: 14.10.2020, 28.10.2020, 11.11.2020 şi 25.11.2020,ora 11:00 la 
sediul lichidatorului judiciar, la același preț. 
Caietele de sarcini se pot achiziţiona de la sediul lichidatorului judiciar la preţul de 20 
lei +TVA pentru fiecare bun. Înscrierea la licitaţie și achiziționarea caietului de sarcini 
se poate face în fiecare zi de luni până vineri  cu excepția zilei în care are loc licitaţia.
Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din prețul de pornire al licitației.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255.212.940 sau la sediul 
lichidatorului judiciar.
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licitaţie publică bunuri mobile la valoarea de 
piata redusa cu 50%: buldoexcavator 
Komatsu D58E (95.426,50 lei), autoutilitara 
MAN 19-414 cu semiremorca Aufliga 
(22.287,50 lei), Taf (14.962 lei), Scania P420 
- autocamion cu remorca transport busteni 
(120.714,50 lei), autocamion specializat cu 
remorca transport busteni (119.500,50 lei). 
Valorile nu includ TVA. Persoanele intere-
sate vor cumpăra caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar şi vor depune documen-
tele de participare la licitaţie cu cel putin o 
zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea 
loc în 23.09.2020, ora 11:00 la sediul lichida-
torului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua 
de 30.09.2020 aceeaşi oră, în acelaşi loc. 

l S.C.Compania Regională de Apă Bacău 
S.A., cu sediul în Bacău, str. Henri Coanda, 
nr. 2, jud. Bacău,  tel.0372.401.301, fax 
0234.551.175, organizează licitație publică 
conform HG nr.841/1995 -modificată şi 
actualizată, în scopul valorificării următoa-
relor bunuri: 1.tractor rutier U 650 M, prețul 
de pornire este 1.765Ron, fără TVA. 2.
tractor rutier U 650 M, prețul de pornire 
este 1.765Ron, fără TVA. 3.autobasculantă 
Aro 320, prețul de pornire este 1.116Ron, 
fără TVA. Licitația va avea loc la sediul 
companiei, în ziua de 05.10.2020, ora 10:00. 
Aceste bunuri se găsesc la sediul societății. 

Relații se pot obține la tel.0372.401.301, fax 
0234.551.175. Documentele de participare la 
licitație vor fi prezentate la secretariatul 
companiei până la data de 29.09.2020.

l  I.Informații generale privind conce-
dentul. I.1. Denumirea: judeţul Ialomița. 
I.2. Codul de identificare fiscală: 
4231776. I.3. Adresa: Municipiul 
Slobozia, Piața Revoluției, nr.1. I.4. Cont: 
RO89TREZ39121A300530XXXX , 
Trezoreria Municipiului Slobozia. I.5. 
D a t e  d e  c o n t a c t :  t e l e f o n  n r. 
+40243.230.200; +40243.230.201, fax nr. 
+40243.230.250; +40243.232.100, email: 
cji@cicnet.ro /dap@cicnet.ro. I.6. 
Persoană de contact: Proca Gheorghe 
-Tel. 0243.230.200, int.207. II. Informații 
generale privind obiectul concesiunii. 
Obiectul concesiunii îl reprezintă concesi-
onarea bunurilor proprietate publică 
aferente obiectivului de investiţii proiect 
de dezvoltare regională Alexeni, conform 
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ Bunurile ce au compus 
fostul „Aerodrom Alexeni” constau în 
teren arabil şi construcții. Terenul este 
racordat prin intermediul străzii Unității 
la Drumul Național 2A (Urziceni-Slo-
bozia) şi la intravilanul comunei Alexeni 
(2km). Bunurile se identifică cu numerele 
cadastrale şi numerele de carte funciară: 

247 -CF20213, 248 -CF20211, 250 
-CF20212, 251 -CF20214. Suprafața 
totală a terenului de la Alexeni (compus 
din cele 4 parcele) este de 3.477.177mp, 
din care 2.100.000mp reprezintă teren 
arabil iar 21.048,52mp sunt ocupați de 
construcții. Cele 4 parcele au următoarea 
suprafață: -Tarla 32, parcelă C53, nr.
cadastral 247 - suprafață 18.691mp (din 
care 378,44mp sunt ocupați  de 
construcții); - Tarla 40/1, parcelă N 182, 
nr.cadastral 248 - suprafață 42.305mp 
(din care 181,8mp sunt ocupați de 
construcții); - Parcelă nr.cadastral 250 - 
suprafață 154.925mp (din care 
10.106,6mp sunt ocupați de construcții); 
- Tarla 29, parcelă 147, nr. cadastral 251 
- suprafață 3.261.256mp (din care 
10.381,68mp sunt ocupați de construcții). 
În cadrul caietului de sarcini sunt 
prezentate atât dispunerea celor 4 
parcele cât şi inventarul tuturor bunu-
rilor care fac obiectul concesiunii, cate-
goria de folosință, destinația anterioară a 
construcțiilor, elementele de identificare, 
imagini. III.Informații privind documen-
tația de atribuire. III.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire. Documen-
tația de atribuire (constând în informa-
țiile generale privind concedentul, 
instrucțiunile privind organizarea şi 

desfăşurarea procedurii de concesionare, 
caietul de sarcini, instrucțiunile privind 
modul de elaborare şi prezentare a ofer-
telor, informațiile detaliate şi complete 
privind criteriile de atribuire aplicate şi 
ponderea lor, instrucțiunile privind 
modul de utilizare a căilor de atac, infor-
mațiile referitoare la clauzele contrac-
tuale obligatorii) se pune la dispoziția 
persoanei interesate pe baza unei solici-
tări scrise înregistrată la Registratura 
Consiliului Județean Ialomița, Mun.
Slobozia, Piața Revoluției, nr. 1, jud.
Ialomița, contra cost, începând cu data 
publicării anunțului în Monitorul Oficial 
al României şi pe pagina web a Consi-
liului Județean Ialomița de la sediul 
Consiliului Județean Ialomița situat în 
Mun.Slobozia, Piața Revoluției, nr.1. 
III.2. Denumirea şi datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obține 
un exemplar din documentația de atri-
buire. Documentația de atribuire se 
ridică de la sediul Consiliului Județean 
Ialomița, din Mun.Slobozia, Piața Revo-
luției, nr. 1, jud.Ialomița, Compartiment 
Patrimoniu, Camera 52. III.3. Costul şi 
condițiile de plată pentru obținerea docu-
mentației de atribuire. Costul unui 
exemplar al documentației de atribuire 
este de 500 de lei şi poate fi achitat în 
numerar la casieria Consiliului Județean 
Ialomița, Piața Revoluției, nr. 1, jud.
Ialomița sau prin virament bancar în 
contul RO87TREZ39121330250XXXXX 
deschis la Trezoreria Municipiului 
Slobozia. Documentația de atribuire se 
va pune la dispoziție pe baza solicitării 

scrise şi a dovezii achitării costului docu-
mentației. III.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: data 09.10.2020. IV. 
Informații privind ofertele. Astfel încât 
operatorii economici interesați să aibă 
posibilitatea reală şi efectivă de a obține 
toate informațiile necesare pentru pregă-
tirea corespunzătoare a ofertelor, persoa-
nele interesate au posibilitatea ca în urma 
unei solicitări scrise înaintate către 
Consiliul Județean Ialomița să viziteze 
amplasamentul bunurilor care fac 
obiectul concesiunii. Ulterior solicitării de 
vizitare primite din partea persoanelor 
interesate, Concedentul CJ Ialomița va 
stabili data vizitei amplasamentului cu 
încadrarea corespunzătoare în termenul 
de elaborare a ofertei. Consiliul Judeţean 
Ialomiţa va organiza sesiunile de vizitare 
a amplasamentului separat pentru 
fiecare operator economic interesat. 
Persoana interesată are dreptul de a soli-
cita clarificări privind documentația de 
atribuire cu cel puţin 10 zile înainte de 
termenul limită de depunere a ofertelor. 
Concedentul va răspunde în mod clar, 
complet şi fără ambiguități, la orice clari-
ficare solicitată, într-o perioadă care nu 
trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de 
la primirea unei astfel de solicitări. Fără 
a aduce atingere acestor prevederi, 
concedentul are obligația de a transmite 
răspunsul la orice clarificare cu cel puțin 
5 zile lucrătoare înainte de data-limită 
pentru depunerea ofertelor. IV.1. Data-li-
mită de depunere a ofertelor: data 
21.10.2020, ora 16:30. IV.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Consiliul 
Județean Ialomița, Piața Revoluției, nr.1, 
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jud.Ialomița. IV.3. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 2 
(două) exemplare din care 1 (unu) exem-
plar original și 1 (unu) exemplar copie. 
V.Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
data 22.10.2020, ora 11.00 - Consiliul 
Județean Ialomița, Piața Revoluției, nr.1, 
jud.Ialomița. VI.Instanța competentă în 
soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Slobozia, Strada Cuza Vodă, 12, Slobozia, 
920064, Judecătoria Slobozia, Slobozia, 
b-dul.Cosminului, nr. 12, cod postal: 
920064, județul Ialomița, Telefon: 
0243.236.952, 0243.236.587 (centrală), 
Fax: 024.232.266, E-mail: tr-ialomi-
ta-pgref@just.ro, infopubil@just.ro. VII.
Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: data 17.09.2020.

l Publicaţie de vânzare privind licitaţia din 
data de 28.09.2020; Debitorul SC Tecnogreen 
SRL - societate în reorganizare judiciara, in 
judicial reorganisation, en redressement, cu 
sediul in Dr.Tr.Severin, str. George Cosbuc 
nr.3A, Cam.2, Sc.1, Et.Subsol, Ap.3, jud.
Mehedinti, CIF:15195512, J25/302/2016, prin 
administrator judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.Tr.
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehe-
dinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II 
sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coor-
donator Serban Valeriu, scoate la vânzare, la 
preturile diminuate cu 20% fata de preturile 
stabilite prin Raportul de Evaluare nr. 
32/05.03.2020 conform hotarare adunare 
creditori din data de 15.09.2020, urmatoarele 
bunuri imobile: - Teren Extravilan avand S = 
21.022 mp si Plantatie Vita De Vie (existenta 
pe acest Teren) avand S = 21.022 mp, cu 
numar cadastral 50061, inscris in CF nr. 
50061, situat in Tarlaua 80 Parcela 3, la 
pretul de 49.276 Euro - Teren Extravilan 
avand S = 61.377 mp si Plantatie VITA De 
Vie (existenta pe acest Teren) avand S = 
61.377 mp, cu numar cadastral 50363, inscris 
in CF nr. 50363, situat in Tarlaua 80 Parcela 
2 la pretul de 143.868 Euro - Teren Extra-
vilan avand S = 347.640 mp si Plantatie Vita 
De Vie (existenta pe acest Teren) avand S = 
347.640 mp, cu numar cadastral 50364, 
inscris in CF nr. 50364, situat in Tarlaua 80 
Parcela 1,2 la pretul de 814.868 Euro - Teren 
Extravilan avand S = 131.514 mp si Plantatie 
Vita De Vie (existenta pe acest Teren) avand 
S = 131.514 mp, cu numar cadastral 50365, 
inscris in CF nr. 50365, situat in Tarlaua 80 
Parcela 4 la pretul de 308.268 Euro - Teren 
Extravilan avand S = 53.591 mp si Plantatie 
Vita De Vie (existenta pe acest Teren) avand 
S = 53.591 mp, cu numar cadastral 50366, 
inscris in CF nr. 50366, situat in Tarlaua 80 
Parcela 3 la pretul de 125.616 Euro situate in 
extravilanul comunei Pãtulele, Judeţul 
Mehedinţi. Preturile nu includ TVA, se 
achita contravaloarea in lei la cursul BNR 
din ziua platii. Administratorul judiciar 
mentioneaza faptul ca, asupra bunurilor 
enumerate mai sus detine un drept de ipoteca 
legala creditorul Mollificio Bortolussi SRL. 
Total suprafata de teren  : 615144 mp 
Valoarea totala a bunurilor imobile este de 

1.441.896,00 EURO exclusiv TVA (echiva-
lentul in lei la cursul BNR din ziua platii). 
Licitaţia va avea loc la biroul administrato-
rului judiciar din Dr.Tr. Severin, str. Zabrau-
tului nr. 7A, jud. Mehedinti la data de 
28.09.2020, orele 14:00. Titlul executoriu în 
baza căruia administratorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunurilor imobile, 
conform Raportului de evaluare nr. 
32/05.03.2020, il reprezinta Sentinta nr. 8 din 
data de 11.05.2020, de confirmare a planului 
de reorganizare a debitoarei SC Tecnogreen 
SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti 
Secţia a II - a Civilă de Contencios Adminis-
trativ si Fiscal în dosarul nr. 2726/101/2018. 
Participarea la licitaţie este condiţionată de 
consemnarea în contul unic de insolventa al 
debitoarei SC Tecnogreen SRL, pana la data 
de 25.09.2020 orele 17.00 a unei cauţiuni de 
10% din preţul de pornire pentru bunul 
imobil pe care intentioneaza sa-l achizitio-
neze precum și achiziţionarea caietului de 
sarcini in suma de 1.000,00 lei+TVA. Cont 
deschis la Banca Romaneasca S.A., sub nr. 
RO11BRMA0999100083622047. Invităm pe 
toti cei care vor să participe la ședinţa de 
licitaţie să transmita oferte de cumpărare și 
documentele în copie xerox din care rezultă 
faptul că a fost achitată garanția de licitație 
și contravaloarea caietului de sarcină la 
adresa de email: office@consultant- insol-
venta.ro. Avand in vedere măsurile de preve-
nire a răspândirii virusului Covid 19 
(Coronavirus), precum si a ordonantelor 
militare emise, administratorul judiciar reco-
manda ca participarea la licitatie sa aiba loc 
prin sistem de videoconferinta, iar in masura 
in care se doreste participarea fizica se 
impune prezenta unui singur participant 
care sa respecte masurile impune de autopro-
tectie (masca, manusi, halat, etc.). Somam pe 
toti cei care pretind vreun drept asupra 
bunurilor imobile descrise anterior sa anunte 
administratorul judiciar inainte de data 
stabilita pentru vânzare în termen, sub sanc-
tiunea prevazută de lege. Relaţii suplimen-
tare la telefoanele: 0756482035, 0742592183 
0252/354399, email office@consultant-insol-
venta.ro.

l Publicaţie de vânzare privind licitaţia din 
data de 28.09.2020 Debitorul SC D&G 
Agricolture Enterprise SRL - societate în 
reorganizare judiciara, in judicial reorgani-
sation, en redressement, cu sediul în Dr.Tr. 
Severin, str. George Cosbuc, nr. 3A, subsol, 
ap. 3, sc. 1, cam. 3, jud.Mehedinti, 
J25/272/2006, CIF:18704890, prin adminis-
trator judiciar, Consultant Insolventa SPRL 
Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.Tr.Severin, 
str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, CUI 
38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 
0918, prin asociat coordonator Serban 
Valeriu, scoate la vânzare, la preturile dimi-
nuate cu 10% fata de pretruile stabilite prin 
Raportul de Evaluare nr. 20/24.02.2020 si 
Raportul de Evaluare nr. 21/24.02.2020, 
urmatoarele bunuri imobile: Teren si vita de 
vie in suprafata de 36.933 mp situate in 
comuna Patulele, jud. Mehedinti, nr. CF 
50046 si nr cadastral 50046 la pretul de 
pornire a licitatie in suma de 102.861,00 
Euro. Teren si vita de vie in suprafata de 
212.500 mp situate in comuna Punghina, 

jud. Mehedinti, nr. CF 50225 si nr cadastral 
50225 la pretul de pornire a licitatie in suma 
de 585.225,00 Euro. Teren si vita de vie in 
suprafata de 60.938 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50171 si 
nr cadastral 50171 la pretul de pornire a 
licitatie in suma de 167.823,00 Euro. Teren 
si vita de vie in suprafata de 66.000 mp 
situate in comuna Punghina, jud. Mehe-
dinti, nr. CF 50175 si nr cadastral 50175 la 
pretul de pornire a licitatie in suma de 
181.764,00 Euro. Teren si vita de vie in 
suprafata de 84.000 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50173 si 
nr cadastral 50173 la pretul de pornire a 
licitatie in suma de 231.336,00 Euro. Teren 
si vita de vie in suprafata de 320.546 mp 
situate in comuna Punghina, jud. Mehe-
dinti, nr. CF 50092 si nr cadastral 50092 la 
pretul de pornire a licitatie in suma de 
882.783,00 Euro. Teren si vita de vie in 
suprafata de 56.600 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50267 si 
nr cadastral 50267 la pretul de pornire a 
licitatie in suma de 155.875,50 Euro. Teren 
si vita de vie in suprafata de 90.834 mp 
situate in comuna Punghina, jud. Mehe-
dinti, nr. CF 50072 si nr cadastral 50072 la 
pretul de pornire a licitatie in suma de 
250.155,00 Euro. Total suprafata de teren si 
vita de vie valorificata in bloc - 928.351 mp; 
Valoarea totala a bunurilor este de 
2.557.822,50 Euro, pret neafectat de TVA 
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii) Licitaţia va avea loc la biroul admi-
nistratorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti la data de 
28.09.2020, orele 14:00. Titlul executoriu în 
baza căruia administratorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunurilor imobile descrise 
anterior, il reprezinta Incheierea de sedinta 
din data de 20.05.2020, de confirmare a 
planului de reorganizare a debitoarei SC 
D&G Agricolture Enterprise SRL, pronun-
ţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a 
Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal 
în dosarul nr. 1726/101/2019. Creditori 
ipotecari: DGRFP Craiova AJFP Mehe-
dinti, U.A.T. Com Punghina, M.C. Vivai 
Italia S.C.A. si Cabinet Av. Predescu 
Daniela. Participarea la licitaţie este condi-
ţionată de consemnarea în contul unic de 
insolventa al debitoarei SC D&G Agricol-
ture Enterprise SRL, pana la data de 
25.09.2020 orele 17.00 a unei cauţiuni de 
10% din preţul de pornire pentru bunul 
imobil pe care intentioneaza sa-l achizitio-
neze precum și achiziţionarea caietului de 
sarcini in suma de 1.000,00 lei+TVA. Cont 
deschis la Banca Romaneasca S.A, sub nr. 
RO11BRMA 0999100087949896. Invităm 
pe toti cei care vor să participe la ședinţa de 
licitaţie să transmita oferte de cumpărare și 
documentele în copie xerox din care rezultă 
faptul că a fost achitată garanția de licitație 
și contravaloarea caietului de sarcină la 
adresa de email: office@consultant- insol-
venta.ro. Avand in vedere măsurile de 
prevenire a răspândirii virusului Covid 19 
(Coronavirus), precum si a ordonantelor 
militare emise, administratorul judiciar 
recomanda ca participarea la licitatie sa 
aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar 
in masura in care se doreste participarea 

fizica se impune prezenta unui singur parti-
cipant care sa respecte masurile impune de 
autoprotectie (masca, manusi, halat, etc.). 
Somam pe toti cei care pretind vreun drept 
asupra bunurilor imobile descrise anterior 
sa anunte administratorul judiciar inainte 
de data stabilita pentru vânzare în termen, 
sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii 
suplimentare la telefoanele: 0756482035, 
0742592183 0252/354399, email office@
consultant-insolventa.ro

SELECȚIE PROIECTE
l Anunţ de Participare: Programul Naţi-
onal- Fondul pentru Azil, Migrație și Inte-
grare Ref: FAMI/20.03. Inspectoratul 
General pentru Imigrări desfășoară o proce-
dură de evaluare și selecţie a proiectelor de 
grant, vizând implementarea acţiunilor: 
”Integrarea socială a beneficiarilor unei 
forme de protecție și a străinilor cu ședere 
legală în România”, ”Asigurarea accesului la 
locuințe a beneficiarilor de protecție interna-
țională pe parcursul programului de inte-
grare”, ”Asistenţă juridică a străinilor luați 
în custodie publică”, ”Consiliere și asistență 
materială acordată migranților aflați în 
custodie publică”, ”Suport temporar pentru 
persoane tolerate” din cadrul Programului 
Naţional- Fondul pentru Azil, Migraţie și 
Integrare. Data limită pentru depunerea 
propunerilor este: 01.10.2020, ora 09:00. 
Perioada de selecţie și evaluare a proiectelor 
este: 02.10.2020, ora 10:00- 25.11.2020. 
Instrucţiunile pentru solicitanţi în forma 
completă se găsesc pentru consultare la 
Inspectoratul General pentru Imigrări, str. 
Lt. col. Constantin Marinescu nr. 15A, sector 
5, București și pe pagina de Internet, www.
igi.mai.gov.ro. Pentru informaţii detaliate și 
clarificări puteţi să ne contactaţi la tel. 
+4021.410.75.13 sau e-mail: sip.igi@mai.gov.
ro. Procedura de evaluare și selecţie a proiec-
telor de grant se desfășoară pe baza prevede-
rilor Ordinului MAI nr. 75 din 9 iulie 2015 
privind evaluarea și selecţia proiectelor de 
grant în cadrul Programului naţional al 
României de sprijin din Fondul pentru azil, 
migraţie și integrare pentru perioada 2014-
2020. Anunţ publicat în Monitorul Oficial al 
României nr. 171 din 14.09.2020, Partea a 
VI-a.

PIERDERI
l Pierdut: Legitimație și carnet de student 
sub numele: Varga Michael-Christian.

l Pierdut atestat seria 0451127000 și card 
tahograf seria B nr. 358000, pe numele Sandu 
Adrian Marian, din com. Borănești, jud. 
Ialomiţa. Se declară nule.

l SC Sepco Online SRL, J40/4679/2010, 
CUI:26886190, declar pierdut Certificatul de 
înregistrare seria B nr.2595650/2012 și Certi-
ficatul constatator pentru activități desfășu-
rate în afara sediului social și a sediilor 
secundare. Le declar nule.

l Phoenix Martech Assistance SRL, 
J13 /2309 /2018 ;  EUID:  ROONRC. 
J13/2309/2018, CUI:39761120; sediu: 

Constanța, str. Poporului, nr. 36, et. 1, 
Camera 4, Biroul 2, jud. CTA, pierdut Certi-
ficat înmatriculare și Certificat constatator 
sediu social. Le declarăm nule.

l Pierdut Atestat auto transport marfă + 
Cartela tahografică pe numele Rîpan Ciprian 
Nicolae. Le declar nule.

l Declar pierdut și nul Certificat de înregis-
trare emis de Colegiul Psihologilor din 
România pe numele Domnica Daniel 
Constantin.

l Declar pierdute și nule următoarele: 
Cartela tahograf și Card Transport Marfă pe 
numele de Dumitrașcu Andrei Constantin, 
eliberate de ARR Gorj. 

l Societatea Ram Rom Pro Construct SRL 
cu sediul social in sat Ogrezeni,com. Ogre-
zeni,str. Principala, nr.849, jud.Giurgiu, 
CUI-25213950, J52/130/2009 declara pier-
dute urmatoarele acte: Certificatul de inre-
gistrare seria B nr.1961162 emis pe data de 
03.03.2009 si certificatele constatatoare sediu 
si terti emise in baza declaratiei-tip model 2 
nr.3181 din 25.02.2009. Le declar nule.

l Pierdut certificat constatator și certificat 
de înregistrare, CUI 39248282, pe numele 
Vretu Marius Alin Întreprindere Individuală, 
eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Dolj. Se declară nule.

l Pierdut atestat transport marfă, eliberat de 
ARR Dolj, pe numele Banță Dumitru 
Adrian. Îl declar nul.

l Societatea Klass-Wagen Srl pierdut Certi-
ficat constatator pentru punctul de lucru din 
Loc.Otopeni, Oraș Otopeni, Calea Bucureș-
tilor, Nr. 232, județul Ilfov, eliberat în baza 
declarației  pe propria răspundere 
nr.152046/28.11.2017, emitent: Oficiul Nați-
onal al Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Timiș, data eliberării: 04.12.2017. 
Se declară nul.

DECESE


