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OFERTE SERVICIU
l Ofertă serviciu muncitori
calificați și necalificați. SC
Instal East Montaj SRL,
societate în domeniul lucrări
de instalații electrice, angajează muncitori necalificați,
electricieni, instalatori.
Program: L-V, 8.00-18.00.
Vă rugăm să transmiteți CV
la: instaleast@gmail.com.
Tel.0723.420.775.

CITAȚII
l N u m i t u l Ta r h o n
Gheorghe, cu ultimul domiciliu cunoscut în oraș Tg.
Frumos, str. Petru Rareș,
bl.G2, sc.A, et.2, ap.12, jud.
Iași, este citat în calitate de
pârât în proces cu Ciobanu
Mariana -partaj bunuri
comune, la Judecătoria
P a ș c a n i , î n d o s a r n r.
4830/866/2017 pentru data
de 03.12.2020, ora 11:00,
complet C09MF.

DIVERSE
l Marka’s IPURL, lichidator al SC Givem Impex
SRL, societate af lată în
dizolvare judiciară, cu
sediul social în Brăila, str.
Plantelor, nr 20, bl. 2, sc 2,
parter, ap23, jud Brăila, nr
de înmatriculare ORC
J09/733/2006, CUI
19010056, conform Rezoluţiei 7700/17.11.2020 pronunțată în dosarul
31642/16.11.2020 al ORC
Brăila, notifică inceperea
procedurii de lichidare
impotriva SC Givem Impex
SRL, societate af lată în
dizolvare judiciară. Creditorii trebuie să depună
declaraţia de creanţă
împreună cu toate actele
doveditoare până la data de
09.12.2020, la sediul lichidatorului din Iaşi, str Clopotari, nr 48, bl 674, et 3, ap
16, jud. Iaşi. Telefon/fax

0232212542. Declar nule
certificatele de înregistrare,
anexele și certificatele
constatatoare de autorizare
emise pe numele SC Givem
Impex SRL.

LICITAȚII
l Licitatie publica
10.12.2020 Debitorul SC
Tecnogreen SRL - societate
în reorganizare judiciara, in
judicial reorganisation, en
redressement, cu sediul in
Dr.Tr. Severin, str. George
Cosbuc nr. 3A, Camera 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
n r. 7 A , j u d . M e h e d i n t i ,
CUI:38704372, inregistrata
in RFO II sub nr. 0918, prin
reprezentant Serban
Valeriu, scoate la vânzare, la
pretul diminuat cu 15% fata
de pretul stabilit prin t prin
Raportul de Evaluare nr.
51/13.03.2020 conform
hotarare adunare creditori
din data de 12.10.2020,
urmatoarele bunuri imobile:
- Teren Extravilan avand S
= 97.400 mp cu numar
cadastral 50308, inscris in
CF nr. 50308, Tarlaua 150
Parcela 6,3683, la pretul de
20.162 Euro - Teren Extravilan avand S = 11.716 mp
cu numar cadastral 50208,
inscris in CF nr. 50208,
Tarlaua 153 Parcela 3734, la
pretul de 2.422,50 Euro Teren Extravilan avand S =
120.000 mp cu numar
cadastral 50322, inscris in
CF nr. 50322, Tarlaua 153
Parcela 3721/2, la pretul de
24.837 Euro - Teren Extravilan avand S = 251.600 mp
cu numar cadastral 50391,
inscris in CF nr. 50391,
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3732/1,3732/3, la pretul de
52.079,50 Euro situate in
extravilanul satului Prunişor, comuna Prunişor,
Judeţul Mehedinţi. Total
suprafata de teren valorificata :480.716 m.p. Valoarea
totala a bunurilor imobile
este de 99.501 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. Licitaţia va avea loc la
biroul administratorului
judiciar din Dr.Tr.Severin,
str. Zabrautului nr. 7A, jud.
Mehedinti la data de
10.12.2020, orele 14:00.
Titlul executoriu în baza
căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea
bunurilor imobile descrise
a n t e r i o r, i l r e p r e z i n t a
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 09.12.2020 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 1000,00 lei+TVA.
Cont deschis la Banca
Romaneasca S.A. sub nr.
RO11BRMA 09991000
83622047. Invităm pe toti
cei care vor să participe la
şedinţa de licitaţie să trans-

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
mita 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 ,
office@consultant-insolventa.ro Administror judiciar, Consultant Insolvenţă
Sprl Filiala Timis, Prin
Serban Valeriu.
l Licitatie publica
15.12.2020 Debitorul SC
Tecnogreen SRL - societate
în reorganizare judiciara, in
judicial reorganisation, en
redressement, cu sediul in
Dr.Tr. Severin, str. George
Cosbuc nr. 3A, Camera 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

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
38704372, inregistrata in
RFO II sub nr. 0918, prin
asociat coordonator Serban
Valeriu, scoate la vânzare, la
preturile diminuate cu 40%
fata de preturile stabilite
prin Raportul de Evaluare
nr. 32/05.03.2020 conform
hotarare adunare creditori
din data de 24.11.2020,
urmatoarele bunuri imobile:
- Teren Extravilan avand S
= 21.022 mp si Plantatie
Vita De Vie (existenta pe
acest Teren) avand S =
21.022 mp, cu nr.cad.:50061,
inscris in CF:50061, situat
in Tarlaua 80 Parcela 3, la
pretul de 36.957 Euro Teren Extravilan avand S =
61.377 mp si Plantatie Vita
De Vie (existenta pe acest
Teren) avand S = 61.377
mp, cu nr.cad.:50363, inscris
in CF:50363, situat in
Tarlaua 80 Parcela 2 la
pretul de 107.901 Euro Teren Extravilan avand S =
347.640 mp si Plantatie Vita
De Vie (existenta pe acest
Teren) avand S = 347.640
mp, cu nr.cad.:50364, inscris
in CF nr. 50364, situat in
Tarlaua 80 Parcela 1,2 la
pretul de 611.151 Euro Teren Extravilan avand S =
131.514 mp si Plantatie Vita
De Vie (existenta pe acest
Teren) avand S = 131.514
mp, cu nr.cad.50365, inscris
in CF nr. 50365, situat in
Tarlaua 80 Parcela 4 la
pretul de 231.201 Euro Teren Extravilan avand S =
53.591 mp si Plantatie Vita
De Vie (existenta pe acest
Teren) avand S = 53.591
mp, cu nr.cad. 50366, inscris
in CF nr. 50366, situat in
Tarlaua 80 Parcela 3 la
pretul de 94.212 Euro
situate in extravilanul
comunei Pãtulele, Judeţul
Mehedinţi. Administratorul
judiciar mentioneaza faptul
ca, asupra bunurilor enumerate mai sus detine un drept
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de ipoteca legala creditorul
Mollificio Bortolussi SRL.
Total suprafata de teren :
615.144 mp Valoarea totala
a bunurilor imobile este de
1.081.422,00 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 15.12.2020, orele 14:00.
Titlul executoriu în baza
căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea
bunurilor imobile, conform
Raportului de evaluare nr.
32/05.03.2020, il reprezinta
Sentinta nr. 8 din data de
11.05.2020, de confirmare a
planului de reorganizare a
debitoarei SC Tecnogreen

SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II
- a Civilă de Contencios
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 14.12.2020 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. Sucursala
D r. Tr. S e v e r i n , s u b n r.
RO11BRMA
0999100083622047. Invităm
pe toti cei care vor să parti-

cipe 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,

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

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, email office@
consultant-insolventa.ro.
A d m i n i s t r o r j u d i c i a r,
Consultant Insolvenţă
SPRL Filiala Timis, prin
Serban Valeriu

PIERDERI
l Pierdut Certificat de
Înregistrare și Certificat
Constatator terți ale societății Hi-Tech Investment

GATA!
Simplu, nu?

SRL, având J22/158/2019,
CUI:40417024, cu sediul
social în Municipiul Iaşi,
Strada Florilor, Nr.38C,
Judet Iaşi. Le declar nule.
l Declar pierdut Certificat
de Pregatire Profesionala
conducator auto ARR , pe
numele Cosulea Cristian
Coconel cu seria
A00271808R.
l Pierdut certificat de înregistrare al societății Turbovent Retail SRL având
J40/7827/2016 și CUi
36165395 Atribut fiscal RO
cu sediul social în soseaua
Bucuresti-Magurele 82k
sector 5 Bucuresti si certificate constatare de la sediu
și terți. Le declar nule.

