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OFERTE SERVICIU
l Firma Professional Tactic Construct
caută în Municipiul Constanța persoană
pricepută la sarcini de vopsitorie,
zidărie și reparații electrice de bază.
Salariu atractiv, contract de muncă.
Persoană de contact: Adi Anghel,
tel.+40736.129.315.
l SC Soiv Trans Express SRL angajează
șoferi autocamion/mașină de mare tonaj
pentru rute pe Comunitatea Europeană,
Ucraina și Rusia. Cerințe: se solicită deținerea permisului auto categoriile: CE,
experiență minim 1 an, cunoașterea limbii
ruse, ucrainene și a unei limbi de circulație
internațională, cazier judiciar. Se oferă:
salariu de bază minim brut de 2.230Lei, la
care se adaugă diurna legală, contract individual de muncă pentru 1 (un) an cu posibilitatea de prelungire, durata timpului de
lucru de 8 ore/zi; 40 ore/săptâmână,
concediu anual de odihnă: 20 zile lucrătoare
plătite. Așteptăm CV-urile la adresa de
e-mail: soiv.trans@yahoo.com, împreună cu
copiii după actele solicitate până la data de
02.07.2020, urmând ca la 03.07.2020 să aibă
loc selecția dosarelor. Persoana selectată va
fi ulterior contactată telefonic.
l Muzeul Civilizației Dacice și Romane, cu
sediul în loc. Deva, B-dul. 1 Decembrie, nr.
39, jud. Hunedoara, organizează concurs
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată
a postului contractual de execuție vacant de
Cercetător ştiinţific II, studii superioare,
normă întreagă, domeniul Istorie, în cadrul
Secției de Marketing și Relații cu Publicul
-(1 post). Concursul se va desfășura începând cu data de 31.07.2020, până la finalizarea concursului, respectiv până la data de
18.08.2020, la sediul instituției, în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003 privind
Statutul personalului de cercetare -dezvoltare, Ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016
privind aprobarea standardelor minimale
necesare și obligatorii pentru conferirea
titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare
-dezvoltare, a calității de conducător de
doctorat și a atestatului de abilitare și Metodologiei proprii pentru ocuparea posturilor
de cercetător științific II, aprobată prin
Hotărârea nr. 133/2015 a Consiliului de
Administrație al Muzeului Civilizației
Dacice și Romane. Înscrierea și depunerea
dosarelor candidaților se face în perioada
01.07.2020 -30.07.2020, ora 15:30, la Biroul
Resurse Umane. Condițiile de participare și
alte informații suplimentare se pot obține de
la sediul Muzeului Civilizației Dacice și
Romane, telefon: 0254.216750, int. 2023,
persoană de contact: Popescu Adriana
-Cristina și de pe site-ul instituției (www.
mcdr.ro).
l Primăria comunei Cernica, județul Ilfov
cu sediul în comuna Cernica, str. Traian nr.
10, județul Ilfov organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea pe perioada
nedeterminată a următoarelor funcții
contractuale de execuție vacante- personal
auxiliar învăţământ: a) Trei funcţii de
muncitor necalificat întreṭinere; b) O funcţie
de îngrijitor copii; c) O funcţie de femeie de

serviciu. Concursurile se organizează la
sediul Primăriei comunei Cernica, județul
Ilfov, în data de 23 iulie 2020, la ora 11:00proba scrisă şi 27 iulie 2020 -interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării în Monitorul Oficial, partea a
III-a, la sediul Primăriei comunei Cernica,
județ Ilfov. Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din H.G. nr.
286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare. Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afişează la sediul
Primăriei comunei Cernica, județ Ilfov.
Cerințe: Studii minime generale, minim 2
ani vechime. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Primăriei comunei Cernica,
județ Ilfov şi la nr.de telefon (021)369.53.08.

CITAȚII
l RCS&RDS SA cheamă în judecată pe
Bcz Agricola SRL în dosar 17895/215/2018,
Judecătoria Craiova, Complet 32cc, în data
de 27.07.2020, ora 13:00.
l Domnul Gheja N.Constantin este citat să
se prezinte la Judecătoria Balș, județul Olt,
pentru data de 17.07.2020, ora 11:50, în
vederea soluționării dosarului nr.
2156/184/2019, având ca obiect declararea
judecătorească a morții.
l Judecătoria Botoșani. Dosar nr.
17059/193/2019. Parohia “Sfânta Cuvioasa
Parascheva”, sat Libertatea, comuna Călăraşi, judeţul Botoşani, în calitate de reclamantă, cheamă în judecată UAT Călăraşi,
judeţul Botoşani, prin primar, în calitate de
pârâtă în Dosarul nr. 17059/193/2019 aflat
pe rolul Tribunalului Botoşani, ce are ca
obiect uzucapiune-acţiune în constatarea
dreptului de proprietate, referitor la terenul
situat în judeţul Botoşani, comuna Călăraşi,
sat Libertatea, cu suprafaţa de 2.304mp
teren intravilan aflat în curtea bisericii si
suprafaţa de 8.120mp de teren extravilan cu
destinaţia “Cimitirul Satului”, aflat în satul
Libertatea, comuna Călăraşi, judeţul Botoşani, complet C-15, cu termen de judecată
8.07.2020, ora 10:00.
l Numitul, Sabetay Michael cu ultimul
domiciliu cunoscut în Israel, Nazaret Elit,
str. Hasosasim, nr. 25/16, Cod Postal 17533,
cu domiciliul fiscal în București Str. Medic
Ion Tănăsescu, nr. 38, Sector 4, este citat la
Judecătoria Sectorului 4 București din str.
Gh. Danielopol, nr. 2-4, Sector 4, București,
pe data de 27.07.2020, ora 13.30, Completul
C14 (2020) - civil si insolvență, Camera 222
în calitate de pârât în Dosarul Civil nr.
16647/4/2018, având ca obiect partaj judiciar - ieșire din indiviziune, în contradictoriu
cu reclamantul Limbău Nelu-Valentin.
l Numita, Fridman Myriam, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Israel, Nazaret Elit,
str. Hasosasim, nr. 25/16, Cod Postal 17533,
cu domiciliul fiscal în București, Str. Medic
Ion Tănăsescu, nr. 38, Sector 4, este citată la
Judecătoria Sectorului 4 București din str.
Gh. Danielopol, nr. 2-4, Sector 4, București,
pe data de 27.07.2020, ora 13.30, Completul
C14 (2020) - civil și insolvență, Camera 222
în calitate de pârât în Dosarul Civil nr.
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16647/4/2018, având ca obiect partaj judiciar - ieșire din indiviziune, în contradictoriu
cu reclamantul Limbău Nelu-Valentin.

SOMAȚII
l Aducem la cunoștința publică faptul că
pe rolul Judecătoriei Ineu se află dosarul nr.
1008/246/2020, având ca obiect deschiderea
procedurii de declarare judecătorească a
morții numitei Sîrbu Florița, cu ultimul
domiciliu situat în com. Tîrnova, sat
Tîrnova, nr. 11, jud. Arad, și invităm orice
persoană care cunoaște date în privința
dispărutei, să le comunice instanței de judecată.
l Se notifică, pentru termenul de judecată
din data de 23 iulie 2020, ora 11:15, invocarea dreptului de proprietate prin uzucapiune de către petenta Radu Maria,
domiciliată în orașul Lipova, str. Aurel
Vlaicu, nr. 3, bl. 60, sc. C, ap. 58, jud. Arad,
a invocat dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, asupra parcelei
înscrisă în CF nr. 305811 Bata (CF vechi nr.
69 Țela), având nr. top. 141.142, de sub B1,
constituită din teren intravilan în suprafață
de 4.320 mp, proprietar tabular fiind Galetariu Toma.
l Se citează pârâții Sahn Ana, Lambertus
Ștefan și Lambertus Ecaterina, prin curator
Gorbe Birta-Ladislau, la Judecătoria Arad,
pentru ziua de 21.07.2020, ora 8:30, sala 146,
în proces cu Baltag Gabriela Adriana și
Baltag Dumitru, în Dosar civil nr.
12241/55/2019, având ca obiect radiere
uzufruct.

AFACERI-SERVICII
l Dinu Urse si Asociatii SPRL, desemnata
lichidator judiciar prin Hotararea Intermediara nr. 1390 din data de 16.09.2016, de
Tribunalul Tulcea, Sectia Civila, de Contencios in dosarul nr. 943/88/2014 pentru debitoarea SC Drum Design Consult SRL,
invita firmele interesate sa depuna oferte la
sediul ales al acestuia din Bucuresti, Str.
Buzesti, Nr.71, Etaj 5, Sector 1, Tel./Fax:
(+40) 21.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com, in vederea selectiei de oferte pentru
casarea bunurilor mobile (Telefon Iphone 4,
laptop ACER, Ipad 2 APPLE, Ipad 2
APPLE) aflate in patrimoniul debitoarei.
Ofertele pot fi transmise si pe fax–ul sau
email-ul mentionate in anunt, pana in data
de 16.07.2020.

DIVERSE
l Unitatea Administrativ Teritorială
Mircea Vodă, Județul Brăila, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectorul cadastral nr. 23, începând cu
data de 06.07.2020, pe o perioadă de 60 de
zile, la sediul Primăriei Comunei Mircea
Vodă, conform art.14 alin. (1) și (2) din
Legea Cadastrului și publicității Imobiliare
nr. 7/1996 republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară.

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

l Unitatea administrativ-teritorială Seaca
de Pădure, din judeţul Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectorul cadastral nr. 3 începând cu
data de 07.07.2020, pe o perioadă de 60 de
zile, la sediul Primăriei Comunei Seaca de
Pădure, 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.
l Unitatea administrativ-teritorială
Băilești, din judeţul Dolj, anunţă publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr. 45, 46, 50, 51 începând cu data de 08.07.2020, pe o perioadă
de 60 de zile, la sediul Municipiului Băilești,
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 de comunicare decât
cele menționate mai sus nu vor fi luate în
considerare.
l Colac Doru, cu domiciliul în Iași, Str.
Drobeta, nr. 10, bl. R14, sc. A, parter, ap. 3,
Județul Iași, prin avocat Smau Manuela,
aduce la cunoștință numitei Draganescu
Tabita, cu ultimul domiciliu cunoscut în
Țigănași, Comuna Țigănași, Județul Iași, că
în data de 25.06.2020, ora 11:00, a depus la
Libra Internet Bank SA Iași, suma de
76,81Lei, cu titlu de cheltuieli de judecată,
denominată și actualizată, datorată conform
sentinței penale nr. 1423/14.07.1992,
pronunțată de Judecătoria Iași, în dosarul
nr.6894/1991, definitivă prin decizia penală
nr. 687/24.11.1992 a Tribunalului Iași.
l România. Judecătoria Caracal, str. Iancu
Jianu, nr. 37, Caracal. Civil. Destinatar: Ilie
Ramona Nicoleta, cu domiciul procesual
ales la Cab. Caracal, Iancu Jianu, nr. 28A,
judeţul Olt. Dosarul nr. 4081/207/2019.
Materia: Minori şi familie. Stadiul procesual
al dosarului: Fond. Obiectul dosarului: stabilire domiciliu minor. Complet: c3. Pentru
aceste motive în numele legii hotărăşte,
Admite acţiunea civilă astfel cum a fost
precizată de reclamanta Ilie Ramona Nicoleta, cu domiciliul în sat. Reşca, com.Dobrosloveni, str.Cetăţii, nr. 14, cu domiciliul
procesual ales la Cab.Av.Stan Catalin, cu
sediul în mun.Caracal, str.lancu Jianu, nr.
28A, jud. Olt, în contradictoriu cu Ioniţă
Victorel, domiciliat în com.Fărcaşele, sat.
Hotarani, jud.Olt. Dispune ca autoritatea
părintească faţă de minora Ioniţă
Alexandra Violeta, născută la data de
06.11.2009 să se exercite exclusiv de mamă,
reclamanta din prezenta cauză. Stabileşte
domiciliul minorul Ioniţă Alexandra Violeta
la mama sa, reclamanta din prezenta cauză.
Obligă pârâtul Ioniţă Victorel la plata unei
pensii de întreţinere în cuantum de 336Lei
lunar în favoarea minorului Ioniţă
Alexandra Violeta, de la data introducerii
cereri, respectiv 27.08.2019 până la majorat
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ori până la schimbarea condiţiilor avute în
vedere de instanţă. Obligă pârâtul la plata
către reclamantă a sumei de 460 de lei cu
titlu de cheltuieli de judecată reprezentând
taxă judiciară de timbru şi onorariu curator.
Cu apel în 30 de zile de la comunicare,
cererea se va depune la Judecătoria Caracal.
Pronunţată azi, 20.01.2020, prin punerea
soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea
grefei instanţei.
l Bloc 15 Ared S.R.L. titular al planului
“Puz: Ansamblu De Clădiri Rezidenţiale,
Comerciale Şi Prestări Servicii amplasat
Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 14, jud. Arad
(identificat prin CF nr. 343891 CF nr.
351397, CF nr. 351399, CF nr. 313419, CF
nr. 307915, CF nr. 313223 Arad) aduce la
cunoştinţa publicului că decizia etapei de
încadrare conform H.G. nr. 1076/2004, este
acea de adoptare a planului fără aviz de
mediu. Propunerile de reconsiderare ale
deciziei se vor transmite în scris, în termen
de 10 zile calendaristice de la publicarea
anunţului, la sediul APM Arad, din Arad,
str. Splaiul Mureş, FN, jud. Arad.
l Subscrisa Private Liquidation Group
IPURL, în calitate de lichidator judiciar
provizoriu în dosarul nr. 1586/111/2020 aflat
pe rolul Tribunalului Bihor, Secția a II-a
Civilă, privind pe debitoarea Graurul COM
SRL, CUI 75410, număr de înregistrare în
Registrul Comerțului J05/2522/1992, îi
notifică pe toți creditorii debitoarei privind
faptul că prin hotărârea nr.172/2020 din
data de 23.06.2020 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosarul nr.1586/111/2020 s-a
dispus începerea procedurii de faliment,
față de societatea debitoare mai sus menționată, în temeiul art.38 alin.2 lit. e și art.71
alin.1 și art. 67 alin. 1 lit. g din Legea
85/2014. Prin hotărârea amintită s-au fixat
termenul limită, pentru înregistrarea cererii
de admitere a creanțelor la data de
07.08.2020, termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea și publicarea
tabelului preliminar 17.08.2020, termenul
limită de întocmire a tabelului definitiv
11.09.2020. Lichidatorul judiciar provizoriu
a convocat ședința adunării creditorilor pe
data de 04.09.2020, la ora 14:00, la sediul
acestuia din Oradea, str. Avram Iancu, nr.2,
ap.11, jud. Bihor, ordinea de zi urmând a fi:
confirmarea lichidatorului judiciar provizoriu și aprobarea onorariului acestuia.
l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse Si Asociatii SPRL notifica creditorii cu privire la
deschiderea procedurii falimentului prevazuta de Legea nr. 85/2014 impotriva debitoarei SC Dacole Service SRL Sediul social
oras Sinaia, loc. Sinaia, Blvd. Carol I, Nr. 41,
C1, Etaj 1, judetul Prahova, Număr de
ordine în registrul comerţului
J40/15372/2011, CUI 14693640, in dosarul
3880/105/2019 aflat pe rolul Tribunalul
Prahova, Secţia a II-a Civila de Contencios
Administrativ si Fiscal. Termenul limita
pentru inregistrarea cererii de admitere a
creantelor in vederea intocmirii tabelului
suplimentar - 31.07.2020, termenul de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si
comunicare a tabelului suplimentar de
creante - 31.08.2020, termenul de depunere
a contestatiilor este de 7 zile de la publicarea
acestuia in BPI, termenul de intocmire a
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tabelului definitiv consolidat - 29.09.2020.
Urmatorul termen de judecata a fost fixat
pentru data de 24.09.2020. Pentru relatii:
021.318.74.25.
l Anunţ prealabil privind afişarea publică
a documentelor tehnice ale cadastrului.
Denumire judeţ: Sibiu. Denumire UAT:
Hoghilag. Sectoare cadastrale: 36, 44, 49,
58. Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Sibiu anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale 36, 44, 49, 58 pe o
perioadă de 60 de zile calendaristice,
conform art.14 alin.(1) şi (2) din Legea
Cadastrului şi a Publicităţii Imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Data de început a
afişării: 08.07.2020. Data de sfârşit a
afişării: 07.09.2020. Adresa locului afişării
publice: Comuna Hoghilag, str. Principală,
nr. 305, judeţul Sibiu. Repere pentru identificarea locaţiei: Primăria Comunei
Hoghilag. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul Primăriei Comunei Hoghilag de luni
până vineri între orele 8:00-16:00 şi pe
site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară. Informaţii privind
Programul naţional de cadastru şi carte
funciară 2015-2023 se pot obţine pe site-ul
ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/
pnccf/

IMOBILIARE
l Anunț De Publicitate Privind Cumpărarea Unui Imobil Cu Destinația De Sediu
Pentru Autoritatea Națională Pentru
Administrare Și Reglementare În Comunicații. Autoritatea Națională Pentru Administrare Și Reglementare În Comunicații,
cu sediul în București, str. Delea Nouă, nr.
2, sector 3; e-mail: ancom@ancom.ro, web:
www.ancom.ro, în calitate de autoritate
contractantă. Obiectul Procedurii: Achiziția
unui imobil cu destinația de sediu central
pentru Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații;
Procedura de atribuire aplicată: procedură
internă; Modul obținerii documentației de
achiziție. Gratuit: prin descărcarea de pe
site-ul Ancom, respectiv www.ancom.ro secțiunea Anunțuri - Anunțuri achiziții
imobile; de la sediul autorității contractante; prin orice formă legală de transmitere, în urma unei solicitări scrise,
înregistrată la Ancom Sediul Central.
Termenul limită de depunere a ofertelor:
data de 17.08.2020, ora 11:00; a) Adresa la
care se depun ofertele: sediul Ancom, str.
Delea Nouă, nr. 2, sector 3, București Registratură; b) Limba în care se redactează oferte: limba română; Data, ora și
locul deschiderii ofertelor: data de
17.08.2020, ora 12:00, sediul Ancom, str.
Delea Nouă, nr. 2, sector 3, București;
Criterii de calificare ofertanți: conform
Cap.2 și Cap.3 din Caietul de sarcini; Criteriul de atribuire: obținerea celui mai bun
punctaj, conform Cap.5 din Caietul de
sarcini; Perioada de timp în care ofertantul
trebuie să își mențină oferta valabilă - până
la 31 martie 2021; Depunerea ofertelor: se
va efectua conform Cap. 4, pct.4.1 - Etapa
de depunere a ofertelor și Cap.8 - Modul de
prezentare a ofertelor din Caietul de sarcini

și ofertele pot fi depuse incepând cu data de
06 iulie 2020; Reguli pentru solicitările de
clarificări: Toți posibilii ofertanți pot solicita clarificări, în scris, atât de la sediul
central Ancom, cât și pe email la adresa
achizitiesc@ancom.ro, până la data de
20.07.2020, ora 14:00. Solicitările primite
ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare. Autoritatea contractantă va
răspunde solicitării în cel mult 5 zile lucrătoare de la primire. Regulile de formulare a
contestațiilor: conform prevederilor Caietului de Sarcini. Contestațiile se depun, în
scris, la sediul central Ancom. Comisia de
soluționare a contestațiilor va transmite
ofertantului contestatar un exemplar al
procesului verbal de soluționare a contestației. Relații suplimentare: De luni până joi,
în intervalul orar 08:30 - 17:00 și vineri, în
intervalul orar 08:30 - 14:30, persoană de
contact Florian Gomoi, tel. mobil/fix:
0771.168.190/ 0372.845.541 sau pe email la
adresa achizitiesc@ancom.ro Orice ofertant
poate participa la deschiderea ofertelor în
condițiile menționate în Caietul de sarcini.

LICITAȚII
l Tesatoriile Reunite S.A. Bucuresti cu
sediul in Bucuresti, str. Spatarul Preda, nr.
5, sector 5, inregistrata la ORC sub nr.
J40/352/09.02.1991, avand codul de inregistrare fiscal 425818, intentioneaza sa Vanda.
Activul situat in Bucuresti, str. Spatarul
Preda nr. 5, sector 5, compus din teren
11.480 mp si 9.232 mp constructii. Persoanele interesate sunt rugate sa transmita
scrisoarea de intentie de cumparare a activului (inclusiv oferta financiara), in atentia
dlui Romeo Esanu, la numarul de fax:
021/3160995 si 0234/576735 si/sau la e-mail:
tesreun1@rdsmail.ro si romeo.esanu@sifm.
ro. Ofertantii vor fi contactati ulterior in
vederea transmiterii documentului de
prezentare a activului. Transmiterea ofertei
neangajante de cumparare se va face pana
la data de 20.07.2020 inclusiv. Persoana de
contact care poate oferi relaţii suplimentare
cu privire la derularea procedurii este dl.
Romeo Esanu, Membru Consiliu de administratie, tel: 0744613855; e-mail: romeo.
esanu@sifm.ro.
l Publicație De Vânzare SC Simtaco
Travel SRL- în faliment, cu sediul social în
loc. Cavnic, str. Baia Sprie, nr. 1 A, jud.
Maramureș, nr. de înregistrare la Registrul
Comerțului: J24/775/2004, CUI: RO
16438199, prin lichidatorul judiciar
REOINSOLV IPURL, desemnat de Tribun a l u l M a r a m u r e ș î n D o s a r n r.
185/100/2014, vinde la licitație publică la
cel mai mare preț oferit următoarele bunuri
din averea debitoarei: Stație de distribuție
carburanți compusă din spațiu comercial și
birouri cu suprafață construită de 39,20 mp
și suprafețe betonate de 400 mp, amplasată
la intrarea din Cavnic dinspre Baia Sprie,
pe o parcelă de teren cu suprafață de 1100
mp, concesionată, la prețul de evaluare de
10.700 euro sau 51.780 lei (fără TVA). Prețul de pornire la licitație este de 100%
din prețul de evaluare; - Garanția de participare la licitație va fi în procent de 10% din
prețul de pornire la licitație iar aceasta se
va depune în contul de lichidare al debitoarei cu o zi înainte de data la care va fi

organizată licitație. Pasul de licitație este de
5% din prețul de pornire la licitație - Dacă
un eventual adjudecatar nu plătește în
termen de 30 de zile diferența de preț,
pierde avansul plătit, urmând a se organiza
o nouă licitație. - Lista cu bunurile imobile
și prețul de vânzare poate fi consultată la
sediul lichidatorului judiciar. Licitația va
avea loc în data de 14.07.2020, ora 12:00 la
sediul lichidatorului judiciar din Baia
Mare, str. George Coșbuc, nr. 25/A, et. 4,
ap.38, jud. Maramureș. Informații suplimentare se pot obține la telefon nr. 0745
503 123/ 0749 803 941.
l Amatti Industri S.R.L., societate in faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja,
nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, scoate la
vanzare urmatoarele bunuri: Mercedes
Vito, an fabricatie 2002, nr. km 300.000350.000, pret 848 euro, fara TVA; Autoutilitara Scania, an fabricatie 1998, nr. km
986.218, pret 3.512 euro, fara TVA; Skoda
Octavia, an fabricatie 2008, nr. km 375.063,
pret 4.405,60 euro, fara TVA; Ford Transit,
an fabricatie 2003, nr. km 226.088, pret
1.725,60 euro, fara TVA; Ford Transit, an
fabricatie 2002, nr. km 304.061, pret
1.439,20 euro, fara TVA. Pretul bunurilor
mobile este diminuat cu 20 % fata de pretul
de evaluare, conform hotararii creditorilor.
Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 48
de ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai
multe relatii precum si achizitionarea regulamentului de vanzare se pot obtine de la
sediul lichidatorului judiciar, din Ploiesti,
Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud.
Prahova, la numerele de telefon/fax:
0787.344.547/0244.597.808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro. Licitatia se va organiza in data de
03.07.2020, ora 12:00, iar in cazul in care
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este
reprogramata pentru data de 06.07.2020,
07.07.2020, 08.07.2020, 09.07.2020,
10.07.2020, 13.07.2020, 14.07.2020,
15.07.2020, 16.07.2020.
l Debitorul SC Kaproni SRL societate in
faliment, prin lichidator judiciar Dinu,
Urse si Asociatii SPRL, scoate la vanzare:
1. Imobil «teren intravilan», in suprafata de
3.189 mp. situat in Com. Valea calugareasca, Sat Valea Popi, T8 -A 270, Judet
Prahova, pret pornire licitatie -11.958,75
Euro. 2. Imobil «teren intravilan», in suprafata de 668 mp situat in Com. Valea Calugareasca, Sat Valea Popi, T20 -A 714, Judet
Prahova, pret pornire licitatie -2.505,00
Euro. Pretul caietului de sarcini pentru
imobilele «Terenuri» aflate in patrimoniul
debitoarei Kaproni SRL este de 1.000,00
Lei exclusiv TVA. -Pretul de pornire al licitatilor pentru imobile «Terenuri» aflate in
patrimoniul societatii debitoare Kaproni
SRL, reprezinta 25% din valoarea de piata
exclusiv TVA, aratata in Raportul de
Evaluare pentru fiecare teren in parte;
Participarea la licitatie este conditionata de:
-consemnarea in contul nr. RO22 BACX
0000 0017 0906 3000 deschis la UniCredit
Bank SA, Ag. Ploiesti, pana la ora 14 am
din preziua stabilita licitaţiei, a garantiei de
10% din pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi data a Regulamentului de participare la licitatie pentru
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bunurile din patrimoniul debitoarei, de la
sediul lichidatorului judiciar. Pentru
imobile «TERENURI» prima sedinta de
licitatie a fost fixata in data de 09.07.2020,
ora 10:00, iar daca bunurile nu se adjudeca
la aceasta data, urmatoarele sedinte de
licitatii vor fi in data de 16.07.2020;
23.07.2020; 30.07.2020; 06.08.2020;
13.08.2020, ora 10:00. Toate sedintele de
licitatii se vor desfasura la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Mun. Ploiesti,
Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova.
Pentru relatii suplimentare sunati la
telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimentare si
vizionare apelati tel.: 0753.999.028, dl.
Cristian Ciocan. Anuntul poate fi vizualizat
si pe site www.dinu-urse.ro.
l Debitorul Vialis Edil SRL societate in
faliment, prin lichidator judiciar Dinu,
Urse si Asociatii SPRL, scoate la vanzare:
1. Mijloace fixe, apartinand Vialis Edil SRL
in valoare de 31.560,44 Lei exclusiv TVA.
-Pretul de pornire al licitatilor pentru
mijloacele fixe apartinand VIALIS EDIL
SRL, reprezinta 55% din valoarea de piata
exclusiv TVA, aratata in Raportul de
Evaluare pentru fiecare bun in parte.
Listele cu aceste bunuri pot fi obtinute de la
lichidatorul judiciar cu un telefon in prealabil la 021.318.74.25. Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea in
contul nr. RO16 BACX 0000 0017 0714
6000 deschis la UniCredit Bank SA, pana
la ora 14 am din preziua stabilita licitaţiei, a
garantiei de 10% din pretul de pornire a
licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi
data a Regulamentului de licitatie pentru
bunurile din patrimoniul debitoarei, de la
sediul lichidatorului judiciar. Pentru mijloacele fixe, prima sedinta de licitatie a fost
fixata in data de 09.07.2020, ora 14.00, iar
daca bunurile nu se adjudeca la aceasta
data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi
in data de 16.07.2020; 23.07.2020;
30.07.2020; 06.08.2020, ora 14.00. Toate
sedintele de licitatii se vor desfasura la
sediul ales al lichidatorului judiciar din
Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr.44A,
Judet Prahova. Pentru relatii suplimentare
sunati la telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relatii suplimentare si vizionare apelati tel.: 0753.999.028,
dl. Cristian Ciocan.
l Debitorul Moldocons Grup SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate la
vanzare: 1.Proprietati imobiliare, «Terenuri»: -«teren extravilan in suprafata de
60.234 mp» situata in Comuna Gura Vitioarei, Judet Prahova, Tarlaua 57, Parcelele
Lv 1719/10, Lv 1719/14, Lv 1719/13, De
1719/1, De 1719/11, De 1719/12, De
1719/16, avand nr. cadastral 10316, inscris
in Cartea Funciara nr.1409, a Comunei
Gura Vitioarei, Judet Prahova, prin incheierile nr.9786/2008, nr.1415/2009 si
1886/2009 eliberate de OCPI -Prahova,
Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Valenii de Munte. Pret pornire licitatie
-169.000,00 Euro; -«teren extravilan in
suprafata de 169.959 mp. gasiti la masuratoare si din acte 170.166 mp» si cota indiviza din teren 2911 (drum acces), situata in
Comuna Gura Vitioarei, Sat Fagetu, Judet
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Prahova, Tarlaua 55, Parcelele Lv
1644/11/2, Lv 1644/13, Lv 1644/17, De
1644/12, De 1644/16, De 1644/18, avand nr.
cadastral 10314, inscris in Cartea Funciara
nr.1408, a Comunei Gura Vitioarei, Judet
Prahova, prin incheierea nr.9954/2008,
eliberata de OCPI –Prahova, Biroul de
Cadastru si Publicitate Imobiliara Valenii
de Munte. Pret pornire licitatie –635.000,00
Euro exclusiv TVA; -«teren extravilan in
suprafata de 34.221mp» situata in Comuna
Gura Vitioarei, Sat Fagetu, Judet Prahova,
Tarlaua 57, Parcelele Lv1719/26 si De
1719/29, avand nr. cadastral 10318, inscris
in Cartea Funciara nr.1411, a Comunei
Gura Vitioarei, Judet Prahova, prin incheierile nr.9788/2008 si 1414/2009, eliberata de
OCPI -Prahova, Biroul de Cadastru si
Publicitate Imobiliara Valenii de Munte.
Pret pornire licitatie -122.000,00 Euro
exclusiv TVA; Terenurile prezentate sunt
scoase spre vanzare la pachet (nu se vand
separat). 2. Proprietate imobiliara -«Baza
de Productie» situata in intravilanul Municipiului Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr.4,
Judet Prahova, constituita din constructiile,
C1 -Depozit central, C2 -Birouri, C4
-Baraca metalica, C6 -Magazie -cabină
portar, C7 -Birou, C8 -Atelier construcții
metalice, C9 - Dormitoare, edificata pe
teren in suparafata de 8.840,33 mp rezultata din masuratori si 7.914,00 mp din acte,
proprietate de stat, domeniul privat al
Municipiului Ploiesti, dat in folosinta pe
durata nedeterminata conform Deciziei
fostului Consiliu Popular al Judetului
Prahova nr.1086 din 19 iulie 1977.
Constructiile impreuna cu dreptul de folosinta al terenului au fost intabulate la
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova -Biroul de Carte Funciara
Ploiesti, fiind inscrise in C.F. nr. 132374 a
localitatii Ploiesti, C.F. vechi 12893, avand
nr. cadastral 7598. Pret pornire licitatie
-366.522 Euro exclusiv TVA. 3. Proprietatea imobiliara -«Pensiune» situata in
Comuna Manzalesti, Sat Bustea, Judet
Buzau, constituita din teren in suprafata de
2.404 mp, din care 1.402,00 mp faneta si
1.000,00 mp cu destinatia curti constructii
pe care este edificata Constructia C1 cu o
suprafata construita desfasurata de 354,20
mp, intabulate la Oficiul de Cadastru si
Publicitate Imobiliara Buzau –Biroul de
Carte Funciara Buzau, avand nr.cadastral
20035 (nr. castral vechi 4018) inscris in
Cartea Funciara nr. 20035 (C.F. vechi nr.
62) a localitatii Manzalesti. Pret pornire
licitatie –147.802,00 Euro exclusiv TVA. 4.
Bunuri mobile de tip obiecte de inventar,
apartinand Moldocons Grup SRL, in
valoare de 26.651,53 Lei exclusiv TVA; 5.
Bunuri mobile de tip materiale, apartinand
Moldocons Grup SRL, in valoare de
40.056,38 Lei exclusiv TVA. -Pretul Caietului de sarcini pentru proprietatile imobiliare «Terenuri» -2.500,00 Lei exclusiv TVA.
-Pretul Caietului de sarcini pentru proprietatea imobiliara «Baza de Productie» 3.000,00 Lei exclusiv TVA. - Pretul
Caietului de sarcini pentru proprietatea
imobiliara «Pensiune» - 2.000,00 Lei
exclusiv TVA. - Pretul Regulamentului de
licitatie pentru « Obiectele de inventar si
Stocul de marfa » - 1.000,00 Lei exclusiv
TVA. - Pretul de pornire al licitatilor pentru
proprietatile imobilare «Terenuri», repre-
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zinta 100% din valoarea de piata exclusiv
TVA, aratata in Raportul de Evaluare;
-Pretul de pornire al licitatilor pentru
proprietatile imobilare «Baza de Productie»
si «Pensiune», apartinand MOLDOCONS
GRUP SRL, reprezinta 100% din valoarea
de piata exclusiv TVA, aratata in Raportul
de Evaluare; -Pretul de pornire al licitatilor
pentru obiectele de inventar si stocul de
marfa, apartinand MOLDOCONS GRUP
SRL, reprezinta 25% din valoarea de piata
exclusiv TVA, aratata in Raportul de
Evaluare pentru fiecare bun in parte, iar
listele cu aceste bunuri pot fi obtinute de la
lichidatorul judiciar cu un telefon in prealabil la 021.318.74.25. Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea in
contul nr. RO46 UGBI 0000 2820 0687
7RON deschis la Garanti Bank SA -Suc.
Ploiesti pana la orele 14 am din preziua
stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din
pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea
pana la aceeasi data a Caietului de sarcini si
Regulamentului de licitatie pentru bunurile
din patrimoniul debitoarei, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru proprietatile
imobiliare, obiectele de inventar si stocul de
marfa, prima sedinta de licitatie a fost fixata
in data de 10.07.2020, ora 10:00, iar daca
bunurile nu se adjudeca la aceasta data,
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data
de 17.07.2020; 24.07.2020; 31.07.2020;
07.08.2020, ora 10:00. Toate sedintele de
licitatii se vor desfasura la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Mun. Ploiesti, Str.
Cuptoarelor, Nr.4, Judet Prahova. Pentru
relatii suplimentare sunati la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
Pentru relatii suplimentare si vizionare
apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian
Ciocan.
l Debitorul Kaproni Construct SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse si Asociatii Sprl, scoate la
vanzare: 1. Statie Betoane Mobymix, pret
pornire licitatie -40.000,00 Euro exclusiv
TVA; - Pretul Caietului de sarcini pentru
statia de betoane 1.000,00 Lei exclusiv TVA.
-Pretul de pornire al licitatilor pentru statia
de betoane, apartinand Kaproni Construct
SRL reprezinta 50% din valoarea de piata
exclusiv TVA, aratata in Raportul de
Evaluare. Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea in contul nr. RO67
BACX 0000 0018 5114 1000 deschis la
UniCredit Bank pana la ora 14:00 am din
preziua stabilita licitaţiei, a garantiei de 10%
din pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi data a Caietului de
sarcini si Regulamentului de licitatie pentru
bunul aflat in patrimoniul debitoarei, de la
sediul lichidatorului judiciar. Pentru statia
de betoane, prima sedinta de licitatie a fost
fixata in data de 10.07.2020, ora 12:00, iar
daca bunul nu se adjudeca la aceasta data,
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data
de 17.07.2020; 24.07.2020; 31.07.2020;
07.08.2020; 14.08.2020, ora 12:00. Toate
sedintele de licitatii se vor desfasura la
sediul ales al lichidatorului judiciar din
Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet
Prahova. Pentru relatii suplimentare sunati
la telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimentare si
vizionare apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.

l Publicaţie de vânzare privind licitaţia din
data de 07.07.2020 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. Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin asociat
coordonator Serban Valeriu, scoate la
vânzare, la pretul stabilit prin Raportul de
Evaluare nr. 51/13.03.2020, 34/05.03.2020,
47/07.03.2020, urmatoarele bunuri imobile:
- Teren Extravilan avand S = 97.400 mp cu
numar cadastral 50308, inscris in Cartea
Funciara nr. 50308, Tarlaua 150 Parcela
6,3683, la pretul de 23.720 Euro, - Teren
Extravilan avand S = 11.716 mp cu numar
cadastral 50208, inscris in Cartea Funciara
nr. 50208, Tarlaua 153 Parcela 3734, la
pretul de 2.850 Euro, - Teren Extravilan
avand S = 120.000 mp cu numar cadastral
50322, inscris in Cartea Funciara nr. 50322,
Tarlaua 153 Parcela 3721/2, la pretul de
29.220 Euro, - Teren Extravilan avand S =
251.600 mp cu numar cadastral 50391,
inscris in Cartea Funciara nr. 50391, Tarlaua
153 Parcela 3732/1,3732/3, la pretul de
61.270 Euro, situate in extravilanul satului
Prunişor, comuna Prunişor, Judeţul Mehedinţi. Valoarea totala a bunurilor imobile din
loc. Prunisor este de 84.990 EURO exclusiv
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din
ziua platii). Administratorul judiciar mentioneaza faptul ca, asupra bunurilor enumerate
mai sus detin un drept de ipoteca - creditorul
A.N.A.F. - D.G.R.F.P. Craiova – A.J.F.P.
Mehedinti. - Teren Extravilan avand S =
9.900 mp, cu numar cadastral 30189, inscris
in Cartea Funciara nr. 30189, situat in
Tarlaua 72 Parcela 45, la pretul de 4.060
Euro - Teren Extravilan avand S = 4.900
mp, cu numar cadastral 30204, inscris in
Cartea Funciara nr. 30204, situat in Tarlaua
72 Parcela 56, la pretul de 2.010 Euro Teren Extravilan avand S = 3.500 mp, cu
numar cadastral 30201, inscris in Cartea
Funciara nr. 30201, situat in Tarlaua 80
Parcela 3, la pretul de 1.435 Euro - Teren
Extravilan avand S = 2.800 mp, cu numar
cadastral 30207, inscris in Cartea Funciara
nr. 30207, situat in Tarlaua 82 Parcela 8, la
pretul de 1.150 Euro - Teren Extravilan
avand S = 9.000 mp, cu numar cadastral
30192, inscris in Cartea Funciara nr. 30192,
situat in Tarlaua 83 Parcela 99, la pretul de
3.690 Euro - Teren Extravilan avand S =
17.223 mp, cu numar cadastral 30196,
inscris in Cartea Funciara nr. 30196, situat
in Tarlaua 96 Parcela 185, la pretul de 2.410
Euro - Teren Extravilan avand S = 20.000
mp, cu numar cadastral 30197, inscris in
Cartea Funciara nr. 30197, situat in Tarlaua
119 Parcela 217, la pretul de 2.800 Euro Teren Extravilan avand S = 3.836 mp, cu
numar cadastral 30193, inscris in Cartea
Funciara nr. 30193, situat in Tarlaua 124
Parcela 297, la pretul de 535 Euro situate in
extravilanul comunei Desa, Judeţul Dolj.
Administratorul judiciar mentioneaza
faptul ca, asupra bunurilor enumerate mai
sus detine un drept de ipoteca, sechestru,
urmarire, creditorul ANAF - D.G.R.F.P.
Craiova - A.J.F.P. Dolj - S.F.O. Calafat.

Valoarea totala a bunurilor imobile din
localitatea Desa este de 18.090 EURO
exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul
BNR din ziua platii). Licitaţia va avea loc la
biroul administratorului judiciar din Dr. Tr.
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti la data de 07.07.2020, orele 14:00.
Titlul executoriu în baza căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile descrise anterior, 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 Administrativ 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 06.07.2020
a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire
pentru bunul imobil pe care intentioneaza
sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea
caietului de sarcini in suma de 1000,00
lei+TVA. Cont deschis la Banca Romanea s c a S . A . , s u b n r. R O 1 1 B R M A
0999100083622047. Invităm pe toti cei care
vor să participe la şedinţa 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-insolventa.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 participant 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 sau la sediul profesional al
administratorului judiciar din Municipiul
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A,
judetul Mehedinti.
l Publicaţie de vânzare privind licitaţia din
data de 07.07.2020 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. Mehedinti, CUI: 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin Serban
Valeriu, scoate la vânzare, la pretul stabilit
prin Raportul de Evaluare nr. 57/13.03.2020,
urmatoarele bunuri imobile: - Teren Extravilan avand S = 10.462 mp cu numar cadastral 306295, inscris in Cartea Funciara nr.
306295, Tarlaua 3 Parcela 326/1/1, la pretul
de 3.015 Euro - Teren Extravilan avand S =
3.937 mp cu numar cadastral 306245, inscris
in Cartea Funciara nr. 306245, Tarlaua 3
Parcela 306/2/1, la pretul de 1.135 Euro Teren Extravilan avand S = 5.800 mp cu
numar cadastral 306260, inscris in Cartea

III

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

Funciara nr. 306260, Tarlaua 3 Parcela
293/41, la pretul de 1.670 Euro - Teren
Extravilan avand S = 4.338 mp cu numar
cadastral 305227, inscris in Cartea Funciara
nr. 305227, Tarlaua 3 Parcela 992/39, la
pretul de 1.250 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii), Teren Extravilan avand S = 1.447 mp cu
numar cadastral 305226, inscris in Cartea
Funciara nr. 305226, Tarlaua 3 Parcela
1008/6/7, la pretul de 415 Euro - Teren
Extravilan avand S = 2.195 mp cu numar
cadastral 306311, inscris in Cartea Funciara
nr. 306311, Tarlaua 1 Parcela 994/3/7, la
pretul de 635 Euro - Teren Extravilan avand
S = 6.039 mp cu numar cadastral 306294,
inscris in Cartea Funciara nr. 306294,
Tarlaua 3 Parcela 457/18, la pretul de 1.740
Euro - Teren Extravilan avand S = 22.400
mp cu numar cadastral 305916, inscris in
Cartea Funciara nr. 305916, Tarlaua 1
Parcela 987/1/14, la pretul de 6.450 Euro Teren Extravilan avand S = 5.600 mp cu
numar cadastral 306086, inscris in Cartea
Funciara nr. 306086, Tarlaua 1 Parcela
994/1/20, la pretul de 1.615 Euro - Teren
Extravilan avand S = 5.800 mp cu numar
cadastral 307193, inscris in Cartea Funciara
nr. 307193, Tarlaua 3 Parcela 975/52, la
pretul de 1.670 Euro - Teren Extravilan
avand S = 9.200 mp cu numar cadastral
306126, inscris in Cartea Funciara nr.
306126, Tarlaua 3 Parcela 983/1/7, la pretul
de 2.650 Euro - Teren Extravilan avand S =
8.700 mp cu numar cadastral 305825, inscris
in Cartea Funciara nr. 305825, Tarlaua 17/1
Parcela 134.4, la pretul de 2.505 Euro situate
in extravilanul satului Şicula, comuna
Şicula, Judeţul Arad. Total suprafata valorificata in bloc 85.918 mp. Valoarea totala a
bunurilor imobile este de 24.750 EURO
exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul
BNR din ziua platii). Administratorul judiciar mentioneaza faptul ca, asupra bunurilor enumerate mai sus detin un drept de
ipoteca legala SC Agroseher SRL. Licitaţia
va avea loc la biroul administratorului judiciar din Mun. Timişoara, str. Daliei nr. 8,
mansardă, jud. Timiş la data de 07.07.2020,
orele 14:00. Titlul executoriu în baza căruia
administratorul judiciar procedează la
vânzarea bunurilor imobile descrise anterior,
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 Administrativ 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 06.07.2020 orele 17:00 a unei cauţiuni de
10% din preţul de pornire pentru bunul
imobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea caietului de
sarcini in suma de 500,00 lei+TVA. Cont
deschis la Banca Romaneasca S.A. sub nr.
RO11BRMA0999100083622047. Invităm pe
toti cei care vor să participe la şedinţa 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-insolventa.ro. Avand in vedere măsurile de
prevenire a răspândirii virusului Covid 19,
administratorul judiciar recomanda ca
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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 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. In masura in care
creditorul garantat doreste sa participe la
licitatia publica cu strigare, acesta este
obligat sa achite cheltuielile de procedura
pana la data de 06.07.2020 orele 17:00 dupa
cum urmeaza: - Cheltuieli privind onorariu
administrator judiciar si cheltuieli de procedura calculate pro rata la valoarea de
evaluare a bunului imobile scoase la vanzare
- cheltuieli de procedura pentru participare
la licitatia publica cu strigare in suma totala
de 29.422,80 lei; Relaţii suplimentare la
telefoanele: 0756482035, 0742592183,
0745267676, 0252/354399
l Publicaţie de vânzare privind licitaţia din
data de 07.07.2020 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. Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II
sub nr. 0918, prin reprezentant Serban
Valeriu, scoate la vânzare, la pretul stabilit
p r i n R a p o r t u l d e E v a l u a r e n r.
55/13.03.2020, urmatorul bun imobil: Teren Extravilan avand S = 5.800 mp,
Tarlaua 10/2 Parcela 35/34, la pretul de
1.600 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei
la cursul BNR din ziua platii), situat in
extravilanul satului Bocsig, comuna Bocsig,
Judeţul Arad. - Teren Extravilan avand S =
38.900 mp cu numar cadastral provizoriu
103, Tarlaua 14 Parcela 48/5, la pretul de
30.965 Euro exclusiv TVA (echivalentul in
lei la cursul BNR din ziua platii), - Teren
Extravilan avand S = 22.000 mp cu numar
cadastral provizoriu 101, Tarlaua 15
Parcela 41/1, la pretul de 17.510 Euro
exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul
BNR din ziua platii), - Teren Extravilan
avand S = 18.900 mp cu numar cadastral
provizoriu 102, Tarlaua 15 Parcela 44/2, la
pretul de 15.045 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii),
situate in extravilanul satului Şimand,
comuna Şimand, Judeţul Arad. Total
suprafata valorificata in bloc 79.800 mp.
Valoarea totala a bunurilor imobile este de
63.520 Euro exclusiv TVA (echivalentul in
lei la cursul BNR din ziua platii). - Teren
Extravilan avand S = 12.200 mp, Tarlaua
295 Parcela 1396/6/14, la pretul de 6.930
Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii), situat in extravilanul satului Turnu, oras Pecica, Judeţul
Arad. - Teren Extravilan avand S = 52.000
mp, nr. CF vechi 9354, Tarlaua 172 Parcela
1156/2/1/1, la pretul de 40.250 Euro exclusiv
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din
ziua platii), situat in extravilanul satului
Vinga, comuna Vinga, Judeţul Arad. Lici-
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taţia va avea loc la biroul administratorului
judiciar din Mun. Timişoara, str. Daliei nr.
8, mansardă, jud. Timiş la data de
07.07.2020, orele 14:00. Titlul executoriu în
baza căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile
descrise anterior, 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 Administrativ 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 06.07.2020 a unei
cauţiuni de 10% din preţul de pornire
pentru bunul imobil pe care intentioneaza
sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea
caietului de sarcini in suma de 500,00
lei+TVA , respectiv 1000 + TVA Cont
deschis la Banca Romaneasca S.A. Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr.
RO11BRMA0999100083622047. Administratorul judiciar mentioneaza faptul ca,
bunul mai sus mentionat nu este inscris in
Cartea Funciara, tranferul dreptului de
proprietate in forma autentica urmand sa
se realizeze ulterior. Invităm pe toti cei care
vor să participe la şedinţa 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-insolventa.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 participant 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, 0745267676 0252/354399 sau
la sediul profesional al administratorului
judiciar din Municipiul Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului nr. 7A, judetul Mehedinti.
l Publicaţie de vânzare privind licitaţia
din data de 14.07.2020 Debitorul SC D&G
Agricolture Enterprise SRL - societate în
reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul în Dr. Tr.
Severin, str. Eroii de la Cerna nr. 5, jud.
Mehedinti, J25/272/2006, CIF:18704890,
prin administrator 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 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 114.290,00 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
650.250,00 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 186.470,00 Euro. Teren
si vita de vie in suprafata de 66.000 mp
situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50175 si nr cadastral 50175 la
pretul de pornire a licitatie in suma de
201.960,00 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 257.040,00 Euro. Teren
si vita de vie in suprafata de 320.546 mp
situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50092 si nr cadastral 50092 la
pretul de pornire a licitatie in suma de
980.870,00 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 173.195,00 Euro. Teren
si vita de vie in suprafata de 90.834 mp
situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50072 si nr cadastral 50072 la
pretul de pornire a licitatie in suma de
277.950,00 Euro. Total suprafata de teren
si vita de vie valorificata in bloc - 928.351
mp; Total valoare stabilita prin Raportul de
Evaluare nr. 20/24.02.2020 si Raportul de
evaluare nr. 21/24.02.2020 pentru suprafata
de teren si vita de vie de 928.351 mp este in
suma de 2.842.025 Euro, pret neafectat de
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din
ziua platii). Licitaţia va avea loc la biroul
administratorului judiciar din Dr. Tr.
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti la data de 14.07.2020, orele 14:00.
Titlul executoriu în baza căruia administratorul judiciar procedează 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, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de
Contencios Administrativ si Fiscal în
dosarul nr. 1726/101/2019. Creditori ipotecari:DGRFP Craiova AJFP Mehedinti,
U.A.T. Com Punghina, M.C. Vivai Italia
S.C.A. si Cabinet Av. Predescu Daniela.
Participarea la licitaţie este condiţionată de
consemnarea în contul unic de insolventa
al debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL, pana la data de 13.07.2020 orele
17:00 a unei cauţiuni de 10% din preţul de
pornire pentru bunul imobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze precum şi 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 şedinţa 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-insolventa.ro. Avand in vedere măsurile de
prevenire a răspândirii virusului Covid 19,
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 participant
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.
l Publicaţie de vânzare privind licitaţia din
data de 10.07.2020 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.Mehedinti, CUI
38704372, inregistrata in RFO II sub nr.
0918, prin reprezentant Serban Valeriu,
scoate la vânzare, la pretul stabilit prin
Raportul de Evaluare nr. 41/07.03.2020,
urmatorul bun imobil: - Teren Extravilan
avand S = 10.000 mp cu numar cadastral
50817, inscris in Cartea Funciara nr. 50817,
Tarlaua 49 Parcela 637/1, la pretul de 5.820
Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii), situat in extravilanul comunei Butoieşti, satul Gura
Motrului, Judeţul Mehedinţi. Creditor
ipotecar - A.N.A.F. D.G.R.F.P. CraiovaS.F.O. Strehaia. Valoarea totala a bunului
imobil este de 5.820 EURO exclusiv TVA
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii). Licitaţia va avea loc la biroul administratorului judiciar din Mun. Dr. Tr.
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud.Mehedinti la data de 10.07.2020, orele 14:00.
Titlul executoriu în baza căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea bunul
imobil descris anterior, 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 Administrativ 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
09.07.2020 orele 17:00 a unei cauţiuni de
10% din preţul de pornire pentru bunul
imobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea caietului de
sarcini in suma de 500,00 lei+TVA. Cont
deschis la Banca Romaneasca S.A., sub nr.
RO11BRMA 0999100083622047. Invităm
pe toti cei care vor să participe la şedinţa 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-insolventa.ro. Avand in vedere măsurile de
prevenire a răspândirii virusului Covid 19,
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 participant care sa
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respecte masurile impune de autoprotectie
(masca, manusi, 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.
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: Consiliul Local Cetate,
comuna Cetate, Calea Severinului, nr. 83,
județul Dolj, telefon/fax 0251.364.022,
e-mail: tehnic@primariacetate.ro, cod fiscal
4553470. 2. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie vândut: teren intravilan
în Comuna Cetate, în suprafață totală de
181mp, situat cvartal 128, parcela 1838/3,
CF 36162, ce aparține domeniului privat al
Comunei Cetate, județul Dolj, conform
HCL 91/19.12.2019 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 persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: la cerere, de la sediul instituției,
Compartimentul Secretariat. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului,
de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul
Secretariat din cadrul Primăriei Comunei
Cetate, Calea Severinului, nr. 83, județul
Dolj. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
17.07.2020, ora 12:00. 4. Informații privind
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a
ofertelor: 27.07.2020, ora 12:00. 4.2. Adresa
la care trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Cetate, Compartimentul Secretariat, Calea Severinului, nr. 83, județul Dolj.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă oferta: se depun 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: 27.07.2020, ora
13:00, Primăria Comunei Cetate, Calea
Severinului, nr. 83, județul Dolj. 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
Dolj, Craiova, Strada Brestei, nr. 12, județul
Dolj, telefon 0251.418.612, fax
0251.418.612, e-mail: tribunalul-dolj@just.
ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 30.06.2020.
l Pacnet Concept Solutions SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate
la vânzare prin licitaţie publică in bloc la
valoarea de inventar din anul 2017 redusa
cu 35%, respectiv 426.055,24 lei fara TVA
bunuri mobile - echipamente IT furnizare
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servicii internet: sistem de securitate perimetru, platforma monitorizare retea,
cabinet echipamente, statie de baza LTE,
echipament integrare, platforma operare
retea, echipament energie electrica, radioreleu microunde. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de
participare la licitaţie cu cel putin o zi
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea
loc în 07.07.2020, ora 11:00 la sediul lichidatorului, 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 14.07.2020, 21.07.2020, 28.07.2020 si
04.08.2020 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

PIERDERI
l Pierdut certificat înregistrat în dosar nr.
3327/288/2008 din 23.07.2008, emis de Judecătoria Rm. Vâlcea, sub numele Certificat de
înscriere a persoanei juridice fără scop
patrimonial, nr. 44/17.04.2002, prin care se
înregistrează denumirea Casa de Ajutor
Reciproc Instituție Financiară Nebancară
C.F.R. Rm. Vâlcea. Se declară nul.
l Pierdut atestat marfă pe numele Rada
Marian, eliberat de ARR Pitești, Argeș. Îl
declar nul.
l Declarăm pierdute și nule următoarele
certificate ale societății Eastern Wind Power
SRL, cu sediul în București, Sector 2, Str.
Aleea Deda nr. 2, bl. 79, sc. 2, et. 7, ap. 73,
având J40/13716/2013 și CUI 30982250:
certificatul de înregistrare seria B
nr.3202283, eliberat la data de 27.05.2016 de
ORC București și certificatul constatator
privind activitățile la sediul social eliberat la
data de 27.05.2016 de ORC București în
baza declarației nr.229866/24.05.2016.
l Pierdut legitimația de transport pe
numele Resul Allagulyyew eliberată de
Universitatea Politehnică -Facultatea de
Inginerie Industrială și Robotică. O declar
nulă.
l Pierdut Certificat de Înregistrare și Certificat constatator firma SC Service Gsm
Tableta SRL.
l Pierdut Certificat de înregistrare și Certificat Constatator pe SC Sempre Pro Art
SRL, J38/398/2020. Se declară nule.
l Pierdut certificat constatator al SC Octanica Impex SRL, J12/819/1996,
CUI:8441193, de la sediul din Cluj Napoca,
Bd.21 Decembrie 1989, nr.148, Bl.1, etj.3,
ap.9, de la punct de lucru din Cluj Napoca,
Bd.21 Decembrie 1989, nr.148, Bl.1, etj.3,
ap.9, Cluj si de la punctul de lucru din
Feleacu, nr.191. Le declar nule.
l Declar pierdut și nul Certificat Manager
de transport, eliberat de ARR Dolj, pe
numele Efrim Daniel Iulian.
l Pierdut legitimație card pentru parcare
gratuită pentru persoana cu handicap nr.
TL 519, cu valabilitate “permanent” eliberată de D.I.A.P. Tulcea pe numele Coman
Alina. Se declară nulă.

