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OFERTE SERVICIU
l Gospodărie Ştefăneşti- Ilfov organizează în
data de 06.10.2020 concurs recrutare pentru
Şofer şi Şef formaţie. Detalii la 0721.490.200.
l Școala Gimanzială Com. Moșnița-Nouă, cu
sediul în: localitatea Moșnița-Nouă, strada
Școlii, nr.37, județul Timiș, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi
contractuale aprobate prin HG nr.286/2011 cu
modificările și completările ulterioare: Descrierea posturilor: posturi vacante, contractuale,
pe perioadă nedeterminată: 2 norme îngrijitor
la Şcoala Gimnazială com.Moşniţa-Nouă, 0.5
normă îngrijitor Şcoala Primară Urseni, 0.25
normă îngrijitor Grădiniţa cu Program
Normal Albina. Condiții de participare: nivelul
studiilor: școala profesională/ 10 clase/ studii
medii; vechime în muncă: minim 3 ani.
Concursul se desfașoară la sediul unității, în
loc.Moșnița-Nouă, Str. Școlii, nr. 37. 1. Depunerea dosarelor: 1.10.2020 -14.10.2020, între
orele 09:00-11:00. 2.Proba practică: 27.10.2020,
între orele 13:00-14:00. 3.Proba interviu:
27.10.2020, ora 15:00. 4.Afişarea rezultatelor:
28.10.2020, până la ora 14:00. Informații suplimentare la secretariatul unității: telefon:
0256.393.538.
l Școala Gimnazială Mircea Eliade, Pitești,
scoate la concurs 2 posturi de experti în cadrul
Proiectului „Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea
socială și economică a persoanelor defavorizate din sud-vestul Municipiului Pitesti”, Cod
114973. Informații suplimentare: www. scoalamirceaeliadepitesti.ro și la sediul școlii.
l SC HS Supply SRL, având
CUI:RO36828544, cu sediul în Comuna
Jilava, Strada Giurgiului, Nr. 29, Etaj 1
(10MP), județ Ilfov, angajează: Ambalator
manual, cod COR 932101- 10 posturi. Cerințe:
studii medii, cunoștințe de limba engleză,
cunoștințe în domeniul comerțului. Selecția are
loc în data de 02.10.2020, ora 12:00, la sediul
societății.
l SC Dutch Trading International SRL,
având CUI:24304422, cu sediul în Oraș Mizil,
Ferma de Taurine, Clădirea C1, Biroul nr.2,
Județ Prahova, angajează: Funcționar administrativ, cod COR 411001- 1 post. Cerințe:
studii medii, cunoștințe de limba engleză,
cunoștințe în domeniul administrativ. Selecția
are loc în data de 02.10.2020, ora 09:00, la
sediul societății.
l SC Pisco Sour SRL, având CUI:40743446,
cu sediul în Constanţa, str. Mihail Jora, nr. 21,
et. 3, ap. 9, jud. Constanţa, România, angajează: Ajutor bucătar, cod COR 941101- 1 post.
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba
engleză, cunoștințe în domeniul gastronomiei.
Selecția are loc în data de 02.10.2020, ora
10:00, la sediul societății.
l Primăria Comunei Balinț, cu sediul sat
Balinț, str. Principală, nr. 135, judeţul Timiș,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: inspector de specialitate grad profesional 1A, în cadrul Compartimentului Administrativ, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de 23.10.2020, ora
10:00; -Proba interviu în data de 28.10.2020,
ora 10:00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: studii superioare de lungă
durată absolvite cu diploma de licență sau
echivalentă în specialitatea științe juridice sau
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administrative; -vechime: minim 7 ani în specialitatea studiilor; -cunoştinţe operare calculator. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la
sediul Primăriei Balinț. Relaţii suplimentare la
sediul: Primăriei Balinț, persoană de contact:
Costi Doru Iulian, telefon 0724/017.603, fax
0256/333.100, E-mail: primariabalint@yahoo.
com.
l Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești,
cu sediul comuna Florești, sat Florești, str.
Carpați, nr. 10, judeţul Cluj, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: administrator financiar I S
(contabil șef), conform H.G.nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 23.10.2020, ora 9:00; -Proba practică
în data de 23.10.2020, ora 12:00; -Proba
interviu în data de 23.10.2020, ora 14:00.
Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: superioare de lungă durată, specializarea Economist; -vechime: minim 6 ani în
specialitatea studiilor. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a,
la sediul Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan”
Florești. Relaţii suplimentare la sediul liceului:
Com. Florești, Str. Carpați, Nr.10, Jud.Cluj,
persoană de contact: Morar Liana, telefon
0745.709.141, E-mail: ldumitrutautan@gmail.
com
l Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Cluj organizează concurs, în baza
H.G.nr.286/23.03.2011, cu modificările și
completările ulterioare, la sediul din Cluj-Napoca, str.Alexandru Vaida Voevod, nr.53-55,
județul Cluj, în data de 26.10.2020, ora 10:00,
proba scrisă şi interviul în termenul prevăzut
de art.24 alin.5 din H.G.nr.286/23.03.2011, cu
modificările și completările ulterioare, pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a
postului contractual vacant de inspector de
specialitate debutant la Biroul Contabilitate,
Resurse Umane, Administrativ. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -vechime în specialitatea studiilor absolvite -nu se solicită; -atestat de salvator montan
în perioadă de valabilitate sau atestat de
salvator din mediul subteran speologic; -carnet
de conducere categoria B. Dosarele de înscriere
la concurs se pot depune la sediul Serviciului
Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj, în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunțului. Relaţii suplimentare se pot obține la
sediul S.P.J.S.S.Cluj, persoană de contact:
Şoancă Ana-Maria, telefon: 0371.493.333 sau
pe pagina web: www.salvamontcluj.ro.

CITAȚII
l Se citează Nica Constantin, domiciliat în
comuna Săcele, sat Săcele, județul Constanța,
în calitate de pârât, în dosar nr. 3027/241/2019,
la Judecătoria Horezu, cu termen în 06.10.2020
- obiect divorț
l Se citeaza parata Șofroni Ana cu domiciliul
necunoscut in contradictoriu cu reclamantii
Runcan Octavian și Runcan Maria in dos. nr.
2946/265/2019 al Judecatoriei Nasaud
cu termen de judecata in 10.11.2020.
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SC SIM AGRO BRAND SRL- în faliment, en faillite, in bankruptcy, cu sediul
social în Sat. Mocira, com. Recea, str. Mihai Viteazu, nr. 27, jud. Maramureş,
nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J24/638/2011 CUI: RO
28814149prin lichidatorul judiciar REOINSOLV IPURL, desemnat de Tribunalul
Maramureș în Dosar nr. 1860/100/2014 , vinde la licitație publică următoarele bunuri din
averea debitoarei:
Nr

Mijloc transport

Nr. inmatr.

crt

An

Valoarea de

fabricație

piață euro

1

Autotractor MAN 18463FLS/TG460A

MM 14 FMS

2004

5.700

2

Semiremorca VAN ECK DT 31

MM 20 FMS

2000

4.520

3

Autoutilitara PEUGEOT EXPERT 2.0

MM 21 FMS

2001

1.800

HDI
4

Autotractor MAN 18430 4X2BLS

MM 09 FMS

2006

4.900

5

Autotractor Scania I 24 L400

MM 50 FMS

1998

4.400

6

Remorcă Rema SCHUH/02S

MM 35 FMS

2001

1.620

7

Autoutilitară MAN 14,192

MM 25 FMS

1997

990

8

Autoutilitara VOLKSWAGEN LT 46

MM 37 FMS

2004

4.130

Și Proprietate imobiliară: teren intravilan în suprafață de 2.040 mp și depozit cu birouri în
Sc=149 mp și hală în Sc=686 mp, situate în loc. Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 53, jud.
Maramureș Identificat în CF: CF 100817 Baia Mare, nr. cadastral 100817, 100817-C2
evaluare la prețul de 177.150 euro.
- Pretul de pornire la licitație este 90% din prețul de evaluare;
- Participanții la licitație vor achita, in contul de lichidare al debitoarei, pana in ziua
licitatiei, o garantie de 10% din pretul de pornire al licitației;
- 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. Pasul de licitație este de 5%
din prețul de porire la licitație.
- Lista cu bunurile și prețul de vânzare poate fi consultată la sediul lichidatorului judiciar.
Licitația va avea loc în data de 08.10.2020, ora 10,00 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. 0745503123/ 0749803941.

l Numita S.C. Trifan@CO SRL cu sediul în
Galați, str. Petru Rareș, nr. 18, bl. C7, ap. 27,
este chemată la Tribunalul Galați, în data de
08.12.2020, S3, c6a, ora 12:00, în calitate de
intimat pentru apel - pretenții - în dosarul civil
nr. 22276/233/2017, în contradictoriu cu
apelantul Municipiului Galați.
l Se citează Crețan Diana Maria, din Com.
Bălești, sat Stolojani, în calitate de pârâtă, în
data de 22.10.2020, la Judecătoaria Tg-Jiu, în
dosar nr. 7592/318/2019, având ca obiect partaj
succesoral.
l Se aduce la cunoștința publicului că a fost
deschisă procedura de declarare a morții
numitului Udrea Jenică, cauză ce face obiectul
dosarului civil nr. 7584/196/2019 aflat pe
rolulJudecătoriei Brăila, cu termen de judecată
la data de 07.10.2020, în acest sens adresând
invitația ca orice persoană să comunice datele
pe care le cunoaște în legătură cu cel dispărut.
l Onișor Olimpiu-Daniel, în calitate de pârât,
cu domiciliul cunoscut în municipiul Sibiu, str.
Siretului, nr. 13, sc. B, etaj mansardă, județul
Sibiu, este citat la Tribunalul Sibiu, în ziua de 8
octombrie 2020, sala D, ora 10:00, în dosarul
nr. 219/85/2020, având ca obiect constatare
nulitate mențiune stabilire domiciliu, în
contradictoriu cu Direcția Județeană de
Evidență a Persoanelor Sibiu.
l Se aduce la cunoștința publică faptul că,
există pe rolul acestei instanțe dosarul
civil.930/322/2020 având ca obiect dobândirea
dreptului de proprietate prin uzucapiune,
cerere formulată de petenții Barthos Geza și
Barthos Zelma, asupra imobilului situat în

comuna Turia, județul Covasna, înscris în
Cartea Funciară nr. 27523 Turia nr.top. 523,
județul Covasna, provenit din conversia pe
hârtie a cărții funciare vechi nr.3921 Caratna,
în suprafață de 1726mp. Toți cei interesați pot
face opoziție în termen de 1 lună (30 zile) de la
afișare, în caz contrar, se va trece la judecarea
cererii.
l Se citează pentru data de 26 octombrie 2020
succesibilii, la BNP Mariana Mocanu din
Babadag, str. Mihai Viteazu nr. 9, jud. Tulcea:
1. Brahnea Marian, domiciliat în sat Turda,
com.Mihai Bravu, jud. Tulcea, în calitate de
nepot de fiu postdecedat Brahnea Dumitru,
decedat la 02.11.2019, fost cu ultimul domiciliu în sat Turda, com. Mihai Bravu, jud.
Tulcea; 2. Brahnea Marian, adresă citație sat
Turda, com. Mihai Bravu, jud. Tulcea, în calitate de nepot de fiu postdecedat Brahnea Sava;
3. Brahnea Niculae, domiciliat în sat. Turda,
com. Mihai Bravu, jud. Tulcea, în calitate de
nepot de fiu postdecedat Brahnea Vasile; 4.
Brahnea Ion, domiciliat în sat Turda, com.
Mihai Bravu, jud. Tulcea, în calitate de nepot
de fiu postdecedat Brahnea Vasile; 5. Bostănaru Florentina, domiciliată în sat Turda, com.
Mihai Bravu, jud. Tulcea, în calitate de
nepoată de fiu postdecedat Brahnea Vasile; 6.
Brahnea Iordan, domiciliat în sat Turda, com.
Mihai Bravu, jud. Tulcea, în calitate de nepot
de fiu postdecedat Brahnea Vasile; 7. Paiu
Elena, domiciliată în sat Mihai Bravu, com.
Mihai Bravu, jud. Tulcea, în calitate de strănepoată de fiică predecedată, Strejoiu Mariana,
fiica lui Brahnea Vasile, posdecedat; 8. Strejoiu
Petrica domiciliată în sat Turda, com. Mihai
Bravu, jud. Tulcea, în calitate de strănepoată
de fiică predecedată, Strejoiu Mariana, fiica lui

Brahnea Vasile, postdecedat; 9. Chisăr
Anișoara, domiciliată în sat Turda, com. Mihai
Bravu, jud. Tulcea, în calitate de nepoată de
fiică postdecedată Făgădău Maria; 10. Chiriac
Filareta, domiciliată în sat Turda, com. Mihai
Bravu, jud. Tulcea, în calitate de nepoată de
fiică postdecedată Făgădău Maria; 11. Ungureanu Gina domiciliată în sat Mihai Bravu,
com. Mihai Bravu, jud. Tulcea, în calitate de
nepoată de fiică postdecedată Făgădău Maria;
12. Făgădău Petrică, decedat la data ..., în
calitate de nepot de fiică posdecedată Făgădău
Maria; 13. Făgădău Emil, domiciliat în sat
Turda, com. Mihai Bravu, jud. Tulcea, în calitate de nepot de fiică postdecedată Făgădău
Maria; 14. Făgădău Dumitru, domiciliat în
com. Cerna, jud. Tulcea, în calitate de nepot
de fiică posdecedată Făgădău Maria; 15.
Făgădău Andrei, domiciliat în sat Turda, com.
Mihai Bravu, jud. Tulcea în calitate de nepot
de fiică posdecedată Făgădău Maria; 16. Lazăr
Ecaterina, domiciliată în Alba Iulia, în calitate
de fiică; în cauza succesorală a defunct
Brahnea Dona, decedată la data de 29 ianuarie
1994, cu ultimul domiciliu în Turda.

DIVERSE
l Pe rolul Tribunalului București- Secția a
IV-a Civilă, a fost înregistrat dosarul
nr.19537/3/2020, având ca obiect cererea
formulată de Partidul Forța Identității Naționale și Asociația pentru Sprijinirea Capitalului
Autohton, în sensul constituirii Alianței „Platforma Societății Libere” („PSL”) și înregistrării acesteia în Registrul altor forme de
asociere ale Partidelor. Următorul termen de
judecată a fost stabilit la data de 05.10.2020,
ora 13:00, sala 252.
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l Sami Still MOB SRL. cu sediul in Bucuresti, Aleea Baiut, nr. 9A, bl. C36, sc. 5, et. 6,
apart. 201, sect. 6, inregistrata la Registrul
comertului, cu nr. J40/14189/2008, CUI
24360708, titular al activitatii: productia de
mobilier, CAEN-3101, CAEN-3102, CAEN3102, CAEN-3109, desfasurate la punctul de
lucru din Bucuresti, Sos. Morarilor nr.2,
sect.2, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Autorizatiei de
mediu pentru activitate. Informatii privind
potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul
A.P.M.Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1,
sect. 6, in zilele de luni-joi intre orele 9:0012:00; Observatiile publicului se primesc la
sediul A.P.M.Bucuresti, in termen de 10 zile
de la publicarea anuntului.

l Informăm investitorii și acționarii societății
că, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018 art.125 (2) Raportul semestrial
2020 al Retezat SA a fost transmis către ASF
și BVB- Piața AeRO. Acest raport poate fi
consultat la cerere la sediul societății AL
Comsib SA din Sibiu, str. P-ța Tălmaciu, nr.
1-3, pe website-ul societății: www.redalgroup.
ro sau la adresa: www.bvb.ro la simbolul
RETZ. Informații suplimentare la telefon:
0269.213.230.
l Informăm investitorii și acționării societății că, în conformitate cu prevederile
Regulamentului nr.5/2018 art.125 (2)
Raportul semestrial 2020 al Transilvania
COM SA a fost transmis către ASF și BVBPiața AeRO. Acest raport poate fi consultat
la cerere la sediul societății din Mediaș, str.

M.Eminescu, nr.4, pe website-ul societății:
www.redalgroup.ro sau la adresa: www.bvb.
ro la simbolul TRVC. Informații suplimentare la telefon: 0269.841.268.
l Ionstel Metal SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul Hală
producție, parter, birouri, vestiare, împrejmuire teren și utilități, propus a fi amplasat
in jud.Călărași, comuna Frumușani. Informațiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Călărași, Șoseaua
Chiciu, nr. 2, jud. Călărași si la sediul titularului Aleea Ucea, nr. 1, sect. 4, București, în
zilele de luni-vineri, între orele 10:00-14:00.
Observațiile se primesc zilnic la sediul APM
Călărași.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
l Fremato Imobiliare SRL, titular al proiectului „Clădire administrativă cu spații
depozitare, spații tehnice, spații mentenanță,
alei carosabile și pietonale, platforme,
parcare, împrejmuire, branșamente utilități,
puț forat, semnalistică, amenajare spații
verzi plantate și organizare de șantier”,
anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare. Nu se supune evaluării de impact asupra mediului/ evaluării
adecvate/ evaluării impactului asupra
corpurilor de apă de către Agenția pentru
Protecția Mediului Ilfov, în cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul „Clădire administrativă cu
spații depozitare, spații tehnice, spații mentenanță, alei carosabile și pietonale, platforme,
parcare, împrejmuire, branșamente utilități,
puț forat, semnalistică, amenajare spații

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
verzi plantate și organizare de șantier”,
propus a fi amplasat în: Comuna Jilava,
Strada Șoseaua Giurgiului (DN5), numărul
48E, Număr Cadastral 54747, Județul Ilfov.
Proiectul acordului de mediu și informațiile
relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Ilfov: București, sector 6, Aleea
Lacul Morii, nr. 1, în zilele de Luni- Joi, între
orele 9:00-13:00, și vineri, între orele 9:0012:00, precum și la următoarea adresa de
internet: apmif.anpm.ro. Observațiile/
contestațiile publicului se primesc la sediul
APM Ilfov- București, sector 6, Aleea Lacul
Morii, nr.1, în termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe pagina de internet a
autorității competente pentru protecția
mediului.
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S.N.G.N.ROMGAZ S.A. – SUCURSALA TG. MURES
Cu sediul in Tg. Mures , str. Salcamilor, nr.23

Organizeaza in data de 20 octombrie 2020, ora 11,00 la sediul Sucursalei Tg. Mures, licitatie
publica cu strigare pentru vanzare de materiale uzate recuperate in urma lucrarilor de reparatii, MF
casate.
Pentru bunurile neadjudecate, licitatia se va repeta si in urmatoarele saptamani.
Plicurile continand documentele de capabilitate (cererea de participare, chitantele reprezentand
taxa de licitatie si garantia de participare la licitatie, copie dupa C.I. pentru persoane fizice, copie dupa
Certificatul de inregistrare al ofertantului pentru persoanele juridice, imputernicire, declaratie de
confindentialitate, etc.) si oferta de cumparare se vor inregistra la registratura unitatii cu cel putin o ora
inainte de inceperea licitatiei.
Ofertantii vor prezenta: chitanta sau ordinul de plata reprezentand contravaloarea taxei de
licitatie de 20 lei cu TVA si chitanta sau ordinul de plata reprezentand contravaloarea achitarii garantiei
de participare de 10 % din valoarea bunului licitat, vizate de banca in copie si original, contul bancar in
care se va restitui garantia de participare la licitatie pentru bunurile neadjudecate.
Lista cu materialele scoase la licitatie, data licitatiei, cantitatile, preturile de pornire a licitatiei,
locul unde sunt depozitate si unde pot fi vizualizate materialele, precum si conditiile de participare la
licitatie sunt afisate la sediul Sucursalei Tg. Mures si la sediile gestiunilor, sectiilor din cadrul
Sucursalei Tg. Mures, precum si pe site-ul ROMGAZ la adresa www.romgaz.ro, Informatii publice,
Licitatii vanzare
Pentru material tubular, licitatia se va face pe inteaga cantitate aflata pe fiecare cod articol, iar
pozitiile cu cantitati mai mari de 500 m, licitatia se face in loturi minime de 500 m.
Informatii suplimentare la telefon - 0374/402032 - Serviciul Mecano Energetic.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL
reprezentata prin asociat coordonator
Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Euro Leaderpel SRL desemnat prin
hotararea nr.2540 din data de 28.09.2020,
pronuntata de Tribunalul Ilfov, Sectia Civila
in dosar nr. 2762/93/2019, notificã deschiderea falimentului prin procedura generala
prevazuta de Legea nr.85/2014 împotriva
Euro Leaderpel SRL cu sediul in Sat Roşu,
Comuna Chiajna, Bulevardul 1864, Nr.
47A, Camera nr. 2, Judet Ilfov, CUI
34124933, nr. de ordine in registrul comertului J23/555/2015. Persoanele fizice si juridice care inregistreaza un drept de creanta
nascut dupa data deschiderii procedurii
insolventei impotriva Euro Leaderpel SRL
vor formula declaratie de creanta care va fi
inregistrata la grefa Tribunalului Ilfov Secţia Civila, cu referire la dosarul nr.
2762/93/2019, in urmatoarele conditii: a)
termenul limită pentru înregistrarea cererii
de admitere a creanţelor prevăzute la art.
146 alin. (3) din L. nr. 85/2014, în vederea
întocmirii tabelului suplimentar va fi de 45
de zile de la trecerea la faliment, respectiv
12.11.2020; b) termenul de verificare a
creanţelor menţionate la art. 146 alin. (3)
din lege, de întocmire şi publicare a tabelului suplimentar al acestora va fi de 29 de
zile de la expirarea termenului prevăzut la
lit. a), respectiv 04.12.2020; c) termenul
pentru depunerea contestatiilor la tabelul
suplimentar va fi de 7 zile de la publicarea
in BPI a tabelului suplimentar, respectiv
11.12.2020; d) ermenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat nu va depăşi
termenul de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. b), respectiv 04.01.2021.

parte din Construcţia C3 Bază de Microproducţie– etaj,1 1/2, lot 4, identificat cu nr.
cadastral 211909-C3-U4 (nr. cadastral vechi
1476/9/1) înscris în CF 205243-C3 (provenită
din CF vechi 43244) precum și părțile
comune, după cum urmează: -subsol- camerele 1, 2, 3, 4, 5- 144,89mp; -parter- camera
1- 11,27mp; -camerele 15, 16, 17 (post Trafo)23,06mp; -etaj 1 1/2 camerele 1, 4, 22, 23, 24,
25- 24,35mp identificate cu nr. cadastral
211909-C3-U4 (nr. cadastral vechi 1476/9/1)
înscris în CF 205243-C3 (provenită din CF
vechi 43244) situat în Bucureşti, Şos. Berceni
nr.104, sector 4; 2. Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie să reprezinte societatea în faţa Notarului Public şi a
oricăror autorităţi pentru îndeplinirea
tuturor formalităţilor necesare pentru realizarea vânzării imobilului, obţinerea tuturor
acordurilor de vânzare, negocierea şi
semnarea contractului de vânzare a imobilului; 3. Desemnarea persoanei care să
reprezinte societatea pentru efectuarea
menţiunilor la O.R.C.T.B. cu privire la hotărârea acţionarilor şi publicarea în Monitorul
Oficial al României partea a IV-a. Preşedinte
Consiliu de Administraţie Ing. Victor Mihail
Andreian.

ADUNĂRI GENERALE

l Primaria comunei Sotrile, judetul Prahova
anunta vânzarea prin licitaţie publică
deschisă cu oferta în plic sigilat, a terenului
Extravilan în suprafață de 15000 m.p., categoria de folosință Neproductiv, situat în
comuna Șotrile, Lunca-Mare, punctul ”Pe
Luncă”, Tarla 107, înscris în Cartea Funciară
nr. 21425, cu număr cadastral 21425, teren
aflat în domeniul privat al comunei Șotrile.
Data limita de depunere oferte: 23.10.2020

l Convocator: Consiliul de Administraţie al
S.C. ICPET Turbo S.A. Bucureşti– cu sediul
social în Bucureşti, sector 4, Şos. Berceni
nr.104 CIF RO16951576 Nr. Ord. Reg. Com.
J40/18782/17.11.2004 -convoacă Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor din
S.C.ICPET Turbo S.A. Bucureşti pentru data
de 03 Noiembrie 2020 ora 12:00- la sediul
social din Bucureşti sector 4, Şos. Berceni
nr.104 (Centru de Cercetare ICPET Anexă
Laboratoare, et.2). În cazul neîntrunirii
cvorumului, a doua convocare este fixată în
data 04 Noiembrie 2020 la aceeaşi oră şi în
acelaşi loc. Ordinea de zi pentru Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor din
S.C. ICPET Turbo S.A. Bucureşti este următoarea: 1.Consultarea privind vânzarea
imobilului în suprafaţă de 196,30mp ce face

III

LICITAȚII
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 regasiți documentația de atribuire. Data limită de depunere a
ofertelor este 14.10.2020, ora 12:00.

l UAT Merișani, jud. Argeş, tel: 0248/763201,
fax: 0248/763250, organizează licitaţie
publică deschisă pentru închirierea imobilului
,,fosta Școală Vâlcelele, clasele V-VIII” și a
terenului în suprafață de 2900 mp, situate în
comuna Merișani, sat Vâlcelele, județul Argeș.
Data limită pentru primirea ofertelor:
22.10.2020, ora 10:00. Data desfăşurării licitaţiei publice deschise: 22.10.2020, ora 12:00.

SC DANCRISI SRL - în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în Baia Mare,
Str. Andrei Mureșan, nr. 29, jud. Maramureș, înregistrată sub nr. J24/793/1997, CUI 9989519, prin
lichidatorul judiciar REOINSOLV IPURL prin Andrișan Adrian, desemnat de Tribunalul Maramureș
în Dosar nr. 2782/100/2015, vinde la licitație publică următoarele bunuri din averea debitoarei:
Denumire

Valoarea de lichidare

Casa de bani 1

Bulsan Metal LTD STI

200

Valoarea
de lichidare
lei
915

Casa de bani 2

260

1190

Casa de bani 3

Taspazsan
Gaziantep
Secutronic

370

1694

Autotractor VOLVO

MM 46 DAC

12.000

54.926

Autotractor VOLVO

MM 41 DAC

1.400

6.408

euro

Turkiye

- Mijloc fix: teren în S= 26.052 mp CF 50017 Tăuții Măgherăuș, Nistru, extravilan, nr. topo 265
Valoarea prousă lei: 61.222/ Valoarea propusă euro: 13.547
- Prețul de pornire la licitație este de 10% din prețul de evaluare
- Participanții la licitație vor achita, în contul de lichidare al debitoarei, până în ziua licitației, o
garanție de 10% din prețul de pornire al licitației;
- 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 mobile și prețul de vânzare poate fi consultată la sediul lichidatorului judiciar.
Licitația va avea loc în data de 08.10.2020, ora 11,00 la sediul lichidatorului judiciar din Baia
Mare, str. George Coșbuc, nr. 25/A, et. 4, ap. 38, jud. Maramureș.
Informații
suplimentare
se pot obține
laAgecom
telefon
nr.
0749 803judiciară,
941/ 0745l503
. Market S.R.L., societate in
Licitaţia
va avea
loc la sediul Primăriei
l SC
SAîn reorganizare
Doly123
Super
comunei Merișani în sala de şedinţe. Preţul de
in judicial reorganisation, en redressement,
faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan
pornire a licitaţiei este de 8.512 lei/lună. Închicu sediul social în loc. Baia Mare, str. UniverIPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr.
rierea se face pentru o perioadă de 5 ani, cu
sităţii, nr. 41, jud. Maramureş, nr. de înregis30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, vinde la liciposibilitate de prelungire prin acordul părților.
trare la RC J24/72/1991 și CUI: 2950279, prin
tatie, in bloc, urmatoarele bunuri: vopsea,
Documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini
administrator judiciar REOINSOLV IPURL
adeziv, fitinguri, tevi PVC, coturi, chit,
pot fi procurate de la secretariatul primăriei
prin Andrișan Adrian, desemnat de Tribusuruburi, becuri, aracet, grund, baterii saniMerișani, începând cu data de 01.10.2020.
nalul Maramureș în Ds nr. 996/100/2015,
tare, etc. Lista completa a tuturor bunurilor si
vinde la licitație publică, la cel mai mare preț
preturilor, poate fi consultata in anexa de pe
l Avicola București S.A., înregistrată la
oferit, următoarele bunuri din averea debisite-ul lichidatorului judiciar www.andreiioan.
Registrul Comerțului sub nr. J40/12/1991,
toarei: Construcție/ Cantină- Restaurant cu
ro. Conform hotararii creditorilor, pretul de
având cod unic de înregistrare 1551768, cu
spații de cazare la mansard, clădire edificată
incepere al licitatiei va fi diminuat cu 60 %.
sediul în București, Sectorul 4, Splaiul Unirii
în anul 1978, în suprafață totală de 1.895 mp
Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 48 de
nr. 16, et. 3, cam. 310, (“Vânzătorul” sau
+ teren intravilan, în suprafață de 883 mp,
ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe
“Avicola”), organizează în data de 06.10.2020
din loc. Baia Mare, Str. Hortensiei, nr. 5A,
relatii precum si achizitionarea regulamenora 12:00, licitație competitiva cu strigare de
zona B, jud. Maramureș, înscrise în CF
tului de vanzare se pot obtine de la sediul
tip olandez (“Licitația”) pentru vânzarea, în
1142945 Baia Mare, nr. cadastral 1142945
lichidatorului judiciar, din Ploiesti, Str. Gh.
bloc, a activelor ce include echipamente,
(pentru teren), resepctiv 114295-C1-U1,
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, la
clădiri și terenuri situate în orașul Mihăilești,
114295-C1-U2, 114295-C1-U3, 114295-C1numerele de telefon/fax: 0723.357.858/
jud. Giurgiu, strada Stejarului nr. 10
U4, după efectuarea măsurătorilor tehnice
0244.597.808, email: office@andreiioan.ro sau
(“Activul”). Activul este grevat de un drept de
din luna iulie 2019 Valoarea de piață: V. circ.
pe site-ul www.andreiioan.ro. Licitatia se va
folosință ( contract de închiriere) încheiat pe
Cantină- Restaurant cu spații de cazare la
organiza in data de 05.10.2020, ora 14:30, iar
perioada fixa în favoarea unui terț până la
mansard: 2.423.705 lei, respective 512.022
in cazul in care bunurile nu vor fi valorificate,
data de 01.08.2021 și este folosit în scopul
euro V. circ. Teren intravilan: 176.600 euro,
aceasta este reprogramata pentru data de
unor activități de creștere a pasărilor.
resepctiv 835.954 lei; Total general: 3.259.659
06.10.2020, 07.10.2020, 08.10.2020,
Vânzarea se realizează integral, pentru Întreg
lei, respective 688.622 euro; Prețul de pornire
09.10.2020, 12.10.2020, 13.10.2020.
Activul, nu se accepta oferte parțiale/fracla licitație este de 100% din prețul de evaluare
țiuni. La ședință de licitație se pot prezenta
- Participanții la licitație vor achita, în contul
l Doly Super Market S.R.L., societate in
persoane fizice și/sau juridice care fac dovada
de insolvență al debitoarei, până în ziua licitafaliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan
îndeplinirii cerințelor prevăzute în Regulatiei, o garanție de 10% din pretul de pornire al
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr.
mentul de organizare și desfășurare a Licitalicitației; Pasul de licitație este de 5% din
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, vinde la liciției (“Regulamemtul Licitației”). Se pune la
prețul de pornire la licitație. - Dacă un eventatie, in bloc, urmatoarele bunuri: Cabina
dispoziția participanților un caiet de sarcini ce
tual adjudecatar nu plătește în termen de 30
hidromasaj; Usi; Panou dus; Usi duble cabina
conține prezentarea Activului și Regulade zile diferența de preț, pierde avansul
dus; Bazine WC - îngropate; Soldat baie - pal;
mentul Licitației (“Caietul de Sarcini”).
plătit, urmând a se organiza o nouă licitație.
Rafturi expunere - pal; Vas WC; Vas Bideu;
Acestea sunt disponibile pe site-ul Avicola la
Raportul de evaluare poate fi consultat la
Chiuveta; Rezervor wc; Treceri prag; Baghete
adresa www.avicolabucuresti.ro. Prețul de
biroul administratorului judiciar. Licitația va
coltar faianţa; Raft baie cu o usa si 3 sertare;
pornire al licitației este de 4.661.280,00 Euro.
avea loc în data de 08.10.2020, ora 12:00 la
Chiuveta baie cu masca - pal; Oglinda; Masa
Se aplica TVA în funcție de dispozițiile legale.
sediul administratorului judiciar Reoinsolv
cu 2 sertare - pal; Dulap baie cu 2 usi - pal;
Garanția de participare la licitație este de
IPURL, din Baia Mare, str. George Coșbuc,
Cazi simple; Cazi hidromasaj; Cădite dus;
250.000 (douasutecincizecidemii) EUR și vă fi
nr. 25/A, et. 4, cam. 38, jud. Maramureș.
Picior chiuveta-piedestal; Litere si cifre din
constituita în echivalent lei, la cursul BNR din
Informații suplimentare se pot obține la tel:
ceramica, etc. Lista completa a tuturor bunuziua depunerii.
0745503123, 0749803941.
rilor, poate fi consultata in anexa de pe site-ul
lichidatorului judiciar www.andreiioan.ro.
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Pretul de incepere al licitatiei este de 1,770
euro, fără TVA. 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: 0723.357.858/
0244.597.808, email: office@andreiioan.ro sau
pe site-ul www.andreiioan.ro. Licitatia se va
organiza in data de 05.10.2020, ora 14:00, iar in
cazul in care bunurile nu vor fi valorificate,
aceasta este reprogramata pentru data de
07.10.2020, 09.10.2020, 12.10.2020, 14.10.2020,
16.10.2020, 19.10.2020, 21.10.2020, 23.10.2020,
26.10.2020.

pot obtine din caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se poate
achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr. 35, bl. M27,
et. 4, ap. 10, sector 3. Costul caietului de sarcini
este de 1500 lei exclusiv TVA. Achizitionarea
caietului de sarcini este obligatorie pentru toti
participantii la licitatie. Relatii suplimentare se
pot obtine la tel. 0721.236.313.

l Turnătoria Centrala Orion S.A., 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 mobile: demolator
Bosch GSH27 - nr. inventar 20401, la pretul de
804 lei; demolator Milwankee - nr. inventar
20400, la pretul de 454,80 lei; bormasina
Makitta, la pretul de 120,00 lei; feromangan
afinare 165 kg, la pretul de 643,50 lei; feromangan standard (mangan 74-75%) 310 kg, la
pretul de 651,00 lei; ferosilicomangan 45 kg,
297 lei; instalatie Curatire Primara - nr.
inventar 20286, la pretul de 29.310,55 lei.
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: 0723.357.858/ 0244.597.808, email:
office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro. Licitatiile se vor organiza in data de
05.10.2020, ora 13:30, iar in cazul in care
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este
reprogramata pentru data de 06.10.2020,
07.10.2020, 08.10.2020, 09.10.2020, 12.10.2020,
13.10.2020.

l UAT Comuna Ciulnita, cu sediul in comuna
Ciulnita, strada Matei Basarab nr. 68, judetul
Ialomita, CUI 4231903, tel/fax 0243218082,
e-mail : primariaciulnita@yahoo.com, organizeaza in data de 23.10.2020, licitatie in vederea
concesionarii unui teren proprietate privata in
suprafata de 3125 mp situat in intravilan Ciulnita, strada Nisipuri, nr. 8B din comuna Ciulnita, judetul Ialomita identificat prin nr.
cadastral 22829, inscris in cartea funciara nr.
22829 destinat construirii unor anexe gospodaresti si plantatie de stabilizare/consolidare mal
si teren proprietate privata in suprafata de
1121 mp situat in intravilan Ciulnita, strada
Cerealelor, nr. 7A din comuna Ciulnita, judetul
Ialomita identificat prin nr. cadastral 23375,
inscris in cartea funciara nr. 23375 destinat
construirii unei locuinte proprietate personala
tip P sau P + 1 si in vederea vanzarii unui teren
proprietate privata in suprafata de 663 mp
situat in intravilan Ciulnita, strada Marului-lot
1 din comuna Ciulnita, judetul Ialomita identificat prin nr. cadastral 23365, inscris in cartea
funciara nr. 23365 destinat construirii unei
locuinte proprietate personala tip P sau P + 1.
Documentatia de atribuire se poate procura
incepand cu data de 05.10.2020 de la Primaria
Comunei Ciulnita, sat Ciulnita, str. Matei
Basarab, nr. 68, jud.Ialomita. Data si locul la
care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 23.10.2020, ora 13:00 la sediul
administrativ al UAT Comuna Ciulnita,
respectiv sat Ciulnita , str Matei Basarab nr. 68,
com. Ciulnita, jud. Ialomita. Data limita de
depunere a ofertelor: 22.10.2020, ora 15:00.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL,
reprezentata legal prin asociat coordonator av.
Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar
al Acvarius SRL, desemnat prin sentinta civila
nr. 1303 din data de 06.09.2017, pronuntata in
dosar nr. 391/118/2017, aflat pe rolul Tribunalul
Constanta - Sectia a II-a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor imobile aflate in
proprietatea Acvarius SRL, constand in cladiri
(Hala frigorifica in suprafata de 1.171,15 mp,
cladire birou si anexe in suprafata totala de
291,80 mp) edificate pe parcela K1 amplasata
in Incinta 1A din Zona Libera Constanta Sud
avand o suprafata de 5250,88 mp, teren care
face obiectul contractului de concesiune
82/13.08.2002 (terenul nu este proprietatea
beneficiarului), in valoare totala de 125.000
euro la care se va calcula TVA conform dispozitiilor legale in vigoare. Vanzarea bunurilor
imobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 15.10.2020 ora 14:00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care
bunurile nu se vor vinde la termenul de licitatie
stabilit, se vor mai organiza 3 (trei) licitatii
saptamanale, in datele de 22.10.2020,
29.10.2020 si 05.11.2020, la aceeasi ora, in
acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul de
desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bucuresti,
Bd.Mircea Voda, nr. 35, bl. M27, et. 4, ap. 10,
sector 3, unde se vor depune documentele de
inscriere la licitatie mentionate in caietul de
sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora
12:00. Date despre starea bunurilor, pretul
acestora, conditiile de inscriere la licitatie
precum si modul de organizare a acestora se

l 1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contact: U.A.T.
Comuna Vadu Pașii, cu sediul în comuna Vadu
Pașii, strada Principală, nr. 26, județul Buzău,
telefon/fax 0238/788.109, e-mail: primaria.
vadupasii@yahoo.com, cod fiscal 4385538. 2.
Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat:
-suprafața de 284mp construiți și 3.266mp
teren extravilan, aparținând domeniului privat,
situat în comuna Vadu Pașii, sat Gura Câlnăului, județul Buzău, T9, P58, nr.cadastral
21299, n.r.CF21299, în vederea dezvoltărilor
activităților economice, aprobată prin H.C.L.
Va d u P a ș i i n r. 6 4 / 2 0 . 0 8 . 2 0 2 0 ș i
O.U.G.57/03.07.2019; -suprafața de 40.000mp
teren extravilan, aparținând domeniului privat,
situat în comuna Vadu Pașii, județul Buzău,
T89, P1034, nr.cadastral 22573 în vederea
dezvoltărilor activităților economice, aprobată
prin H.C.L.Vadu Pașii nr.64/20.08.2020 și
O.U.G.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, documentația de atribuire
va putea fi achiziționată de la sediul Primăriei
Comunei Vadu Pașii pe suport de hârtie. 3.2.
Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Compartimentul Juridic din cadrul

Primăriei Comunei Vadu Pașii, comuna Vadu
Pașii, strada Principală, nr.26, județul Buzău.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100Lei
și se va achita la casieria Primăriei Comunei
Vadu Pașii. 3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 16.10.2020, ora 14:00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 26.10.2020, ora 14:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Vadu Pașii, comuna Vadu
Pașii, strada Principală, nr.26, județul Buzău.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: un exemplar original.
5.Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa
publică de deschidere a ofertelor: 27.10.2020,
ora 11:00, la sediul Primăriei Comunei Vadu
Pașii, strada Principală, nr. 26, judetul Buzău.
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax
şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente
în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Buzău,
Sectia de Contencios Administrativ, Buzău,
Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 8, județul
Buzău, telefon 0238/717.960, fax 0238/717.959,
email: tr.buzau@just.ro. 7. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării: 30.09.2020.
l Continental 2000 S.P.R.L. vinde prin licitație publică în data de 14 octombrie 2020,
orele 10:00, bunurile urmatoarelor societati
comerciale aflate în faliment: Integrator S.A
-teren și construcție -locuință S+P+1E situată
în București, str.Elena Culcereasa, nr.49A,
sect.1, din care teren în suprafață de 274,38mp
și construcție aferentă 163,75mp -la preț total
de 456.000Euro +TVA. Pret caiet sarcini
3.000Lei +TVA. Exploatarea Miniera Harghita
S.A.: 1.Imobile Miercurea Ciuc -sediu,
respectiv: clădire cantină -361mp, cale ferată
dezafectată, cale ferată -1.266ml, clădire trafo
-128mp, construcții industriale -stație de
reglare gaz -23mp, cabină pod basculă-17mp,
depozit -1.933mp, secție uscare caolin, c-ții
hală de preparare -3.466mp, stație de compresoare, cabină pod bascule -53mp, stație de
pompe, atelier mecanic -675mp, depozit de
expediție -339mp, teren intravilane în total
53.689mp. Preț total/ansamblu 5.206.279Lei.
2. Ansamblu imobiliar situat în com.Ciceu
-Piricske, jud.Harghita, respectiv: Teren+
construcții protocol -1.493mp, teren tenis
250mp, teren extravilan +instalație electrică
-14.455mp, conductă barbotină, linie electrică
6kw Harghita Băi +Pricske, teren extravilan
-768mp, teren extravilan -1.097mp, teren
extravilan -660mp. Preț total/ansamblu
1.141.745Lei. 3. Teren intravilan 1.467mp
+Casă D+P+IE (grădină cu casă) 468mp
situat în Negrești Oaș, jud. Satu Mare. Preț
total de 224.181Lei. 4. Teren intravilan Zona
Jigodin, M-Ciuc, jud. Harghita în suprafață de
63.385mp. Preț 1.298.918Lei. 5. Teren intravilan zona Zorilor, M-Ciuc, jud. Harghita, în
suprafață de 3.726mp. Preț 152.710Lei. 6.
Teren intravilan +post de transformare zona
Băilor, M-Ciuc, jud.Harghita, în suprafață de
45mp. Preț 5.316Lei. 7. Teren intravilan
+stația de pompe zona Băilor, M-Ciuc, jud.
Harghita, în suprafață de 197mp (stația de
pompe 52mp). Preț 10.410Lei. 8. Ansamblu
imobil situat în Voslobeni, respectiv: teren
intravilan în suprafață de 12.383mp +remiză
locomotivă 122mp, linie electrică 20KW
-10.315ml. Preț total/ansamblu 2.225.122Lei.
Preț caiet sarcini 4.000Lei +TVA. Milk Mag
S.R.L -Teren intravilan situat în com.Vâlcele,
Jud.Covasna, pe care se află următoarele
construcții: Casă de odihnă P+3 E+M, în
suprafață de Ac -482mp, Ad -1.879mp;
Magazie P+M în suprafață de ac -56mp, ad
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-112mp; Grajd P+M în suprafață de ac -74mp,
ad -148mp. Preț total: 445.057Lei. Preț caiet
sarcini 1.000Lei +TVA. Trans Kurier S.R.L.
-1.Teren de construcție intravilan situat în
localitatea Arcuș, jud.Covasna -zona
“Folyam” -în suprafață de 5.800mp. Preț
-262.000Lei. 2.Teren de construcție intravilan
situat în localitatea Arcuș, jud.Covasna -zona
“Folyam” -în suprafață de 7.600mp. PUZ
-Depozite Vamale Arcuș. Terenurile sunt
situate lângă depozitele vamale Arcuș, la o
distanță de cca.250m de DN12 ce leagă
Sf.Gheorghe de Miercurea Ciuc. Preț
-362.000Lei. Preț caiet sarcini 300Lei +TVA.
Smog 4X4 S.R.L. -1.Teren extravilan arabil,
cota parte de proprietate de 130/319 asupra A1
(respectiv 13.000mp) din teren arabil înscris în
CF nr.25557 -loc.Valea Crișului (suprafață
totală 33.900), situat în Com.Valea Crișului,
Sat Valea Crișului, jud.Covasna, în 188.733Lei.
2.Land Rover Range Rover, an fabricație 2008,
Diesel, 200kw, culoare albastru, funcțională,
caroserie cu pete de corodare, -406.108km,
-20.480Lei. 3.Dacia Logan, an fabricație 2008,
Diesel, 1.461cmc, 50kw, funcțională, caroserie
cu pete de corodare -299.000km, -4.905Lei.
4.Stoc de marfă -accesorii auto -21.125Lei.
Preț caiet sarcini 500Lei +TVA. Mago Transport S.R.L. -1.Teren intravilan situat în com.
Vâlcele, jud.Covasna, în suprafață de
65.121mp. Preț 1.79 EUR/mp. -112.486Euro.
2.Fermă situată în loc.Araci, str. După
Garduri, nr. 351, județul Covasna, înscrisă în
CF nr.23368, nr.cad. 23368 -C1 a loc.Vâlcele,
compusă din Teren intravilan în suprafață de
4.824mp, atelier depozit combustibil, WC
-235mp, șopron metalic -540mp, adăpost
animale -873mp și sală de muls -282mp. Preț
total -207.385Lei. Preț caiet sarcini 1.000Lei
+TVA. Universal Tehnoproiect S.R.L. -Teren
intravilan cotă parte de proprietate de 15/78 în
suprafață de 6.000mp A1 (6000/31.200mp)
situat în loc.Codlea, județul Brașov, în apropiere de Mecanică Codlea. Terenul are acces
auto, iar apa, canalizare, electricitate, gaze, se
află în apropiere -57.400Lei. Preț caiet sarcini
200Lei +TVA. Thomas Mobil Impex -S.R.L.
1.Cherestea de stejar 20mc -19.200Lei. 2.
Dispozitiv de aplicat adeziv -181Lei. Masină
de șlefuit Heesemann -5.453Lei. Fierăstrău
pendular 363Lei. Bypol Cargo S.R.L -Cauciucuri rulate -iarnă, diverse mărimi și tipuri
-31buc. Preț informativ -100Lei/buc. Enimed
Prim S.R.L. -Electrocardiograf cu 12 canale
BTL 08 LT EKG -4.300Lei. Productie
Frumoasa S.R.L. -Autotractor Roman forestier, an fabricație 1980, nefuncțional -5.225Lei.
Semiremorcă transport forestier -2.177Lei.
Gater Banzic 1.524Lei. Fierăstrău panglică
3.483Lei. Continental 2000 SPRL oferă spre
vânzare prin negociere directă bunurile următoarelor societăți comerciale aflate în faliment:
Bish Imp S.R.L. -casă în loc.Hătuica, com.
Catalina, nr. 125, județul Covasna, compus din
bucătărie de vară și grădină, în suprafață
totală de 622mp. Utilități: energie electrică,
rețea telefonie, acces auto -drum asfaltat. La
prețurile de pornire se adaugă TVA. Vânzările
vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar
din Sfântu Gheorghe, str. Crângului, nr. 12, bl.
9, sc. B, ap. 4, parter. Pentru participarea la
licitație este obligatorie achiziționarea caietului
de sarcini. Garanția de participare la licitație/
negociere directă este de 20% din prețul de
pornire. Informații prin e-mail contact@continental2000.ro sau la telefoanele 0267/311.644;
0728/137.515 și pe pagina de internet www.
continental2000.ro.
l Cabinet Individual de Insolvență Grigorian
Andreea - Gina, în calitate de lichidator judiciar al „Ecocasa Grup Construct” S.R.L. (În
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faliment/in bankruptcy/en faillite) cu sediul în
mun. Iași, bd. Alexandru cel Bun, nr. 11, bl.
D1, sc. C, et. 10, ap. 39, cam. 3, jud. Iași, ORC
J22/1514/2008, CUI: 23881953notifică deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei
„Ecocasa Grup Construct” S.R.L. Societatea
„Ecocasa Grup Construct” S.R.L. are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea
procedurii insolventei să depună la dosarul
cauzei documentele prevăzute la art. 67 din
Legea nr.85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței si de insolvență.
Termenul limită pentru inventarierea bunurilor și încheierea procesului verbal de
inventar este 02.11.2020. Termenul limită
pentru depunerea cererilor de creanţe este
06.11.2020Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afișarea și comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor este
16.11.2020.Termenul pentru depunerea
contestațiilor la tabelul preliminar este de 7
zile de la publicarea acestuia in BPI. Termenul
pentru afișarea tabelului definitiv al creanțelor
este 10.12.2020. Termenul pentru continuarea
procedurii este 11.02.2020Se notifică faptul că
prima Adunare a Creditorilor va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar mun. Iași, șos.
Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.4, complex Exclusive Residence, bloc A2, demisol, spațiul nr.6,
în data de 20.11.2020 ora 10:00, având ca
ordine de zi: 1.Alegerea comitetului creditorilor şi desemnarea preşedintelui acestuia; 2.
Confirmarea lichidatorului judiciar și stabilirea remunerației acestuia. Se notifică asociatii societăţii debitoare faptul că va avea loc
Adunarea Asociaţilor la sediul lichidatorului
judiciar în mun. Iași, șos.Ștefan cel Mare și
Sfânt, nr.4, complex Exclusive Residence, bloc
A2, demisol, spațiul nr.6, în data 02.11.2020
ora 12:00, în vederea desemnării administratorului special.

PIERDERI
l Pierdut AMMI nr.0051246 pe numele
Gavrila Florina, eliberat de Ag. ARR Tulcea. Îl
declar nul.
l Rad Anca Mihaela declar pierdut și nul
tichetul de parcare în Aeroport Henry Coandă,
cu seria F0316.
l Pierdut atestat pentru transport agabaritic,
eliberat de ARR Dolj, pe numele Groza Nicu.
Se declară nul.
l Mă numesc: Breje Ioana-Florina, sunt
studentă la facultatea de UBB Ingineria
mediului, Cluj. Doresc să declar degradarea
carnetului și a Legitimației de student, pentru
a-mi putea elibera unul nou. Vă multumesc!
l Asigest Broker de Asigurare-Reasigurare SA
cu sediul în București, Str. Duiliu Zamfirescu 8,
declară începând cu data de 01.06.2020, pierdută și nulă: ștampila cu nr.2. Semne de identificare: în mijloc: Asigest SA 2, pe margine:
“Broker De Asigurare” Reasigurare.
l SC Inanna Vicini SRL-D, cu sediul social în
Fetești-Gară, str. Liceului, nr. 2 (camera 1), jud.
Ialomița, având J21/125/24.03.2011,
CUI:28237474, declară pierdut și nul Certificat
de înregistrare fiscală seria B, nr.2463526,
eliberat la data de 24.03.2011 de către ORC de
pe lângă Tribunalul Ialomița.
l Pierdut Certificat de inregistrare seria B ,Nr.
0546712 si Certificat constatator activitate la
sediu nr. 21530/23.11.2011 pe numele S.C.
Tibval SRL ,CUI 18056160. Se declara nule.

