
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Tunari Salubrizare- Ilfov organizează în data 
de 05.03.2021 concurs recrutare pentru Referent 
şi Gestionar. Condiţii de participare: studii medii. 
Detalii la 021.424.43.62.

l Hasib&Company Impex S.R.L., cu sediul social 
în Municipiul Bucureşti, Aleea Ciceu, nr. 11, bl. 
E14, sc. 2, et. 2, ap. 29, sector 4, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului sub nr.
J40/507/1998, CUI: 10185070, angajează: secretar 
administrativ, cod COR -334301 -1 post. Pentru 
CV, la adresa de e-mail darkashif50@gmail.com.

l M.G.I Total S.R.L., cu sediul social în Munici-
piul Bucureşti, Str.Ion Urdăreanu, nr.2, bl.P22, 
sc.2, et.3, ap.48, sector 5, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului sub nr.J40/6283/2004, 
CUI: 16345901, angajează: secretar administrativ, 
cod COR -334301 -2 posturi; lucrător comercial, 
cod COR -522303 -2 posturi. Pentru CV, la adresa 
de e-mail luci.luciana@gmail.com.

l Grădinița Voinicel, cu sediul în localitatea Toplița, 
str.Gării, nr.42-44, județul Harghita, organizează 
concurs pentru ocuparea postului de îngrijitoare, 
post vacant contractual pe perioadă nedeterminată, 
normă întreagă, conform HG nr.286/2011 actuali-
zată. Datele de desfăşurare a concursului: proba 
scrisă: 24.03.2021, orele 16:00-18:00, la sediul 
unității; proba practică: 26.03.2021, începând cu ora 
17.00, la sediul unității; proba de interviu: 
29.03.2021, începând cu ora 16:30, la sediul unității. 
Condiţii specifice de participare la concurs: nivelul 
studiilor: generale/medii, vechime în specialitate: - . 
Termenul limită pentru depunerea dosarelor de 
înscriere: 17.03.2021, ora 13:00, la sediul Grădiniței 
Voinicel. Relații suplimentare: sediul grădiniței, 
telefon 0266.341.691.

l SC MCA Invest Industrial SRL, având 
CUI:RO23028507, cu sediul în Deva, județul HD 
angajează: Conducător auto transport rutier de 
mărfuri cod COR 833201, Electrician Auto cod 
COR 723101, Mecanic auto COR 723103, Vopsitor 
auto COR 713205, Tinichigiu caroserie COR 
721303, Sudor COR 721208, Fierar COR 711402, 
Zidar COR 711205, Dulgher COR 711501, 
Muncitor necalificat la demolarea clădirilor COR 
931301, Vulcanizator piese din cauciuc la prese 
COR 814118, Inginer mecanic COR 214401, 
Spălător vehicule COR 912201. Cerințe: studii 
medii, cunoştințe de limba engleză, cunoştințe 
specifice în domeniu. CV-urile se vor depune la 
punctul de lucru din localitatea Mintia, strada 
Recoltei nr.7, până la data de 04.03.21, iar interviul 
va avea loc în data de 05.03.21, ora 10:00.

CITAŢII
l Pughiuc Lenuța este citată în 18.03.2021 la 
Judecătoria Săveni în Dosarul nr. 1215/297/2019.

l Iordache Ileana, cu domiciliul în comuna 
Pieleşti, strada Crețeştilor, nr. 9, jud. Dolj, sunteți 
chemată în data de 10.05.2021, ora 12:30, la 
Completul C7A, la Tribunalul Dolj, în procesul 
civil având nr. de dosar 1942/215/2016.

l Subsemnaţii Marinescu I. Maria şi Matei 
Viorica în calitate de reclamante cheamă în 
instanţă pe numitul Micescu Octavian Costin la 
Judecătoria Ploieşti, în dosarul nr. 2580/280/2007, 
in data de 04.03.2021, ora 11:30

l Se citează la Judecătoria Gurahonț, Gurahonț, 
Str.Crişan, Nr.12, pentru termenul de judecată din 
23.03.2021, ora 10:05, în dosar nr.677/238/2020 
avand ca obiect succesiune, pârâtul Pâncotan Florin 
Dorel, cu ultimul domiciliu cunoscut în Sat Joia 
Mare, Nr. 53, Com.Almaş, Jud.Arad, în proces cu 
reclamantul Pâncotan Petru Alexandru, domiciliat 
în Sat Joia Mare, Nr. 73, Com. Almaş, Jud.Arad.

l Numitul Miulescu Nicolae este chemat în data 
de 24.03.2021, ora 10:10, la Judecătoria Filiaşi, în 
dosar nr. 1428/230/2020, în calitate de pârât, în 
proces cu reclamanta Miulescu Elena Gabriela 
pentru proces de divorţ fără minori.

l Judecătoria Timişoara. Dosar nr.30550/325/2020. 
Citaţie emisă la 15.02.2021. Stancu Alexandru, cu 
ultimul domiciliu în Timişoara este chemat în 
această instanţă, camera Sala 331, în ziua de 
17.03.2021, Completul C6C, ora 11:00, în calitate 
de intimat, în proces cu Direcția Fiscală a Munici-
piului Timişoara, în calitate de petent, înlocuire 
amendă cu muncă în folosul comunităţii. Pe seama 
intimatului a fost numit un curator.

l Numita Ciubucciu Natalia-Ionica, cu domici-
liul legal în com. Smulți,  jud. Galaţi, iar în fapt în 
sat Bursucani, com. Bălăbăneşti, jud. Galați este 
citată la Tribunalul Galaţi, la data de 19.03.2021, 
în Dosarul civil nr. 3216/121/2020, Sala 3, în 
proces cu D.G.A.S.P.C. Galaţi, obiectul dosarului 
izvorând din aplicarea  prevederilor Legii nr. 
273/2004. 

l Pârâta Mara Adriana, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Mun.Lugoj, Str.Timişorii, Nr.21, Jud.
Timis, în prezent cu domiciliu necunoscut, este 
citată la Judecătoria Lugoj pentru temenul 
18.03.2021, ora 10:00, sala 10, Complet C5, în 
proces cu reclamanta C.N.A.I.R.-CESTRIN, cu 
sediul procesual ales în Bucureşti, Sector 6, 
Bd.Iuliu Maniu, nr. 401A, având ca obiect acţiune 
în răspundere civilă delictuală.

l Pârâtul Otel Liviu, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Jud.Iaşi, Com.Miroslava, Sat Balciu, 
în prezent cu domiciliul necunoscut, este citat la 
Judecătoria Iaşi pentru temenul 30.03.2021, ora 
08:30, sala 3, Complet C22, în proces cu recla-
manta C.N.A.I.R.-CESTRIN, având ca obiect 
acţiune în răspundere civilă delictuală.

l Se citează la sediul Biroului Individual Notarial 
Ene Frosina, din municipiul Tulcea, str. Păcii nr.7, 
bl.P.21, sc.C, ap.28, judeţul Tulcea, la data de 
22.03.2021, ora 10:30, persoanele cu vocaţie succe-
sorală legală sau testamentară, la succesiunea 
defunctului Ciolacu Ion, decedat la data de 
19.06.2020, cu ultimul domiciliu în municipiul 
Tulcea, str. Victoriei, nr.47, bl.10, sc.B, ap.12, 
judeţul Tulcea, în Dosar succesoral nr.21/2021, în 
vederea dezbaterii succesiunii.

l  J u d e c ă t o r i a  T i m i ş o a r a .  D o s a r 
Nr.30550/325/2020. Citaţie emisă la 15.02.2021. 
Stancu Alexandru, cu ultimul domiciliu în Timi-
şoara, este chemat în această instanţă, camera 
Sala 331, în ziua de 17.03.2021, Completul C6C, 
ora 11:00, în calitate de Intimat, în proces cu 
Direcția Fiscală A Municipiului Timişoara, în 
calitate de Petent, înlocuire amendă cu muncă în 
folosul comunităţii. Pe seama intimatului a fost 
numit un curator.

DIVERSE
l Unitatea administrativ-teritorială Dăbuleni, 
din judeţul Dolj, anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale nr.27, 86, începând cu data de 08.03.2021, pe 
o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei 
Oraşului Dăbuleni, conform art.14 alin.(1) şi (2) 
din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare. Cererile de rectificare ale documen-
telor 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 AWAD Ruxanda din Bucuresti, str. Bucur nr. 
3A , in calitate de initiator al documentatiei „PUZ 
Copaceni, Tarla 100,103, 104,105, 107, Parcele 
299,302, 303,304, 305,307, Ansamblu Locuinte” 
anunta publicul interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a Avizului de Oportunitate. 
Documentatia se depune pentru consultare la 
Consiliul Judetean Ilfov la data de 3.03.2021. 
Observatii/comentarii se primesc in scris la 
Directia de Urbanism din cadrul Consiliului 
Judetean Ilfov, Str. Ernest Juvara, nr. 3-5,in 
termen de 15 zile de la publicarea prezentului 
anunt.

l Anunt Mediu: Car Wash Nikmalex  SRL, cu 
sediul social în Sat Zimandu Nou, Com. Zimandu 
Nou nr.380 A, jud Arad,  îmatriculată la Oficiul 
J02/84/2020, CUI 42151009 Telefon: 0756975936 
doreste sa obtina autorizatie de mediu pentru 
punctul de lucru situat  in localitatea Zimandu 
Nou, nr. 383A,  Jud. Arad, unde doreste sa 
desfasoare activitatea de  Spalatorie auto Cod 
Caen 4520  avand ca principalele faze ale proce-

sului tehnologic: primirea masinilor, spalarea si 
curatirea lor; Masurile de protectie a factorilor de 
mediu sunt: Apa: Retea comunala; Aer: Nu este 
cazul; Sol: Platforma betonata; Gestiunea deseu-
rilor : Pubele. Observatiile publicului formulate in 
scris/informatiile privind potentialul impact 
asupra mediului se depun/pot fi consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arad, 
Splaiul Muresului FN, COD 310132, telefon 
0257/280.331 fax 0257/284.767, in timp de 10 zile 
lucratoare dupa data publicarii prezentului anunt.

l Anunţ public privind depunerea solicitării de 
emitere a acordului de mediu. Unitatea Militară 
02248 Bucureşti anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Lucrări de reabilitare la 
depozitul de carburanţi lubrifianti in cazarma 962 
Bascov” propus a fi amplasat în comuna Bascov, 
str. Paisesti, nr. 123A, judeţul Argeş. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul 
APM Argeş, municipiul Piteşti, str. Egalităţii, nr. 
50A, judeţul Argeş, în zilele de luni -vineri, orele 
9:00-11:00. Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Argeş, municipiul Piteşti, str. 
Egalităţii, nr. 50A, jud. Argeş.

l SC Eurogenetic SRL cu sediul social în Balş, 
str. N.Bălcescu, nr.19, bl.23, sc.3, ap.40, judeţul 
Olt, anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Amplasare siglă şi extindere spaţiu 
depozitare carburanţi” propus a fi amplasat în 
Balş, str.N.Titulescu, nr. 126B, judeţul Olt. Infor-
maţiile privind proiectul propus pot fi consultate 
la sediul A.P.M.Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, 
nr. 3, jud.Olt şi la sediul SC Eurogenetic SRL din 
Balş, str. N.Bălcescu, nr. 19, bl. 23, sc. 3, ap. 40, 
judeţul Olt, în zilele de luni până vineri, între orele 
08:00-14:00. Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul A.P.M.Olt din Slatina, str.Ion 
Moroşanu, nr.3, jud.Olt.

l Anunț public privind depunerea solicitării de 
emitere a acordului de mediu Compania Națio-
nală De Administrare A Infrastructurii Rutiere 
S.A., anunță publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul Pod pe DN 13 C, km 1+200 peste râul 
Târnava Mare, la Vânători, propus a fi amplasat 
în satul Archita, comuna Vânători, jud. Mureş. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi obți-
nute la APM Mureş, la numărul de telefon 
0265.314.984, fax 0265.314.985, adresa de e-mail 
office@apmms.anpm.ro precum şi la Compania 
Națională de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere S.A., adresa de e-mail office@andnet.ro. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la adresa 
de e-mail office@apmms.anpm.ro.

l Anunț în etapa 1 de pregătire a elaborării PUZ 
şi RLU aferent inițiat de Mîțu Ioan-Aurel şi 
Lucreția «Ansamblu rezidential - locuinte indivi-

duale, cuplate si/sau insiruite, cu amenajarile 
aferente», str. Stefan cel Mare, loc. Vladimirescu; 
Primarul Comunei Vladimirescu anunță publicul, 
autoritățile interesate şi proprietarii terenurilor 
din zonă, despre intenția realizării unui PUZ şi 
RLU - ansamblu rezidential - locuinte individuale, 
cuplate si/sau insiruite, cu amenajarile aferente, 
de către MÎȚU Ioan-Aurel şi MÎȚU Lucreția, 
dezvoltator al terenului în suprafață de 5.585 mp, 
situat pe teritoriul administrativ al comunei, în 
intravilanul localității Vladimirescu, identificat 
prin CF nr. 317562, 316992, 315049, 316991 
Vladimirescu. Prezentarea succintă a argumen-
tării intenției de elaborare a planului si a obiecti-
velor acestuia: pe suprafața sus menționată va fi 
amenajat un ansamblu de clădiri rezidențiale cu 
regim mic de inaltime. Cei interesați vor trimite la 
Primăria Comunei Vladimirescu observații, 
comentarii sau semnalări în scris, cu privire la 
intenția de elaborare PUZ în termen de 10 zile 
calendaristice de la data prezentului anunț, adică 
din 02.03.2021 - 11.03.2021, iar răspunsurile se 
vor posta şi afişa pe site-ul şi la sediul primăriei 
până la data de 19.03.2021.Persoana responsabila 
cu informarea şi consultarea publicului este Popo-
vici Corina - compartiment urbanism, e-mail: 
arhitectsef@primariavladimirescu.ro, tel: 0257-
514101.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administrație al societății ABC 
Asigurari Reasigurări SA, cu sediul în Bucureşti, 
Str.Școala Floreasca, nr.24, înmatriculată la Regis-
trul Comerțului sub nr.J40/3129/1997, indicativ 
CUI:9438013, sector 1, anunță: Convocarea 
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 
(AGOA) a ABC Asigurări Reasigurări SA. Data 
desfăşurării: 07.04.2021, ora 12:00. În cazul în care 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu 
poate fi ținută la prima convocare, o a doua convo-
care este fixată pentru data de 08.04.2021, în 
acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi Ordine de zi. 
Locul desfăşurării: Sediul Hidroconstructia SA din 
B-dul.Ferdinand, nr. 90, sector 2, Bucureşti. 
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a 
Acționarilor: 1.Prezentarea şi aprobarea raportului 
de gestiune, situațiilor financiare anuale pentru 
2020, repartizării profitului net, raportului audito-
rului financiar extern şi a descărcării de gestiune a 
Administratorilor Societății pentru anul 2020. 2. 
Prezentarea şi aprobarea situațiilor financiare 
anuale 2020 întocmite în conformitate cu IFRS şi 
a raportului auditorului financiar extern pentru 
acestea. 3. Prezentarea şi aprobarea raportului 
privind solvabilitatea şi situaţia financiară pentru 
anul 2020 (SFCR) şi a raportului auditorului 
financiar extern. 4. Prezentarea şi aprobarea buge-
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ANAF - DGRFP Braºov. Administraþia Judeþeanã a Finanþelor 
Publice Braºov, în calitate de reclamantã, citeazã pentru data de 
18.03.2021, ora 09.00, complet CI4, Sala T5, la Tribunalul Braºov pe 
CUCINA SALVATORE, în calitate de pârât, în dosarul nr. 
433/62/2011/a2, având ca obiect angajarea rãspunderii conform art. 
138 din Legea nr. 85/2006.



tului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și a 
Planului de afaceri revizuit pentru 2021-2023. 5. 
Abrobarea programului de investiții proprii pentru 
anul 2021. 6. Aprobarea auditorului financiar 
extern și a condițiilor contractuale. 7. Aprobarea 
indemnizației administratorilor, a limitei generale 
a remunerației Directorilor Societății pentru anul 
2021 si acordarea bonusului anual individual 
Directorilor Societății remunerați pe bază de 
Contract de mandat prevăzut pentru realizarea 
profitului pentru anul 2020 conform Hotărârii 
AGOA nr.38/2020. 8.Mandatarea d-lui Mircea 
Hristofor, Președintele Consiliului de Adminis-
trație, să întreprindă direct sau prin delegare 
demersurile necesare pentru aducerea la îndepli-
nire a rezoluţiilor AGOA, să reprezinte Societatea 
în faţa Autoritatii de Supraveghere Financiara și/
sau tuturor celorlate autorităţi publice sau private 
din România pentru obţinerea oricăror aprobări 
necesare și pentru înregistrarea rezoluţiilor de mai 
sus. La AGOA sunt îndreptăţiţi să participe și să 
voteze în condiţiile stabilite prin Actul Constitutiv, 
acţionarii înregistraţi în Registrul Actionarilor la 
sfârșitul zilei de 15.03.2021, data de referinţă 
stabilită conform art.123 alin.(2) din Legea 
nr.31/1990. Acţionarii pot participa la ședinţa 
AGOA cu respectarea normei de reprezentare, 
conform Actului Constitutiv. Aceștia pot fi repre-
zentaţi de către acţionari special împuterniciţi ai 
Societăţii pe baza unei procuri speciale (persoane 
fizice) și pe baza unui mandat special (pentru 
persoane juridice). Modelul acestora se găsește pe 
site-ul Societății. Procurile și mandatele vor fi 
depuse în original la sediul Societăţii, până la data 
de 05.04.2021, ora 10:00. Accesul acţionarilor 
îndreptăţiti să participe la AGOA este permis prin 
proba identităţii acestora cu actul de identitate. 
Documentele și materialele vor fi disponibile acţi-
onarilor începand cu 08.03.2021 la sediul Societăţii 
din Str.Școala Floreasca, nr.24, sector 1. Președin-
tele Consiliului de Administrație, Ec. Mircea 
Hristofor.

LICITAŢII
l Hidroconstructia UCM.Argeș organizeaza lici-
tatie vanzare mijloace fixe:12.03.2021, ora: 11:00. 
Informatii: 0248635500, cosmin.chitu@hidrocon-
structia.com

l FEDERALCOOP Arad anunta licitatie publica 
pentru vanzare teren si spatii comerciale in locali-
tatea Mișca. Inscrierile se fac pana in data de 
25.03.2021 la sediul din Arad, b-dul Revolutiei nr. 
52-54. Licitatia va avea loc in data de 30.03.2021.
Pentru informatii suplimentare tel. 0357410998 
sau 0758787936

l Executorul Judecătoresc Vasiliu Vicențiu I. 
vinde la licitație publică în Galați, cartier Țiglina, 
str. Brăilei, nr. 136, bl. B3, ap. 51, în data de 
04.03.2021, ora 10:45, imobilul- teren și construcții 
edificate pe acesta, situat în localitatea  Umbră-
rești, intabulat în CFN: 100038 vând CAD: 
100038 și CAD: 100038- C1- C10,  preț evaluare: 
1 .508.000Lei .  Relaț i i  supl imentare  la 
0236.431.093/319.150, 0741.142.152.

l CEC BANK SA Sucursala Alexandria, cu 
sediul în Municipiul Alexandria, str. București nr. 
59, organizează în data de 15.03.2021, ora 13:00, 
licitație deschisă fără preselecție, pentru vânzarea 
unui autoturism marca “Logan”. Prețul de 

pornire a licitației este de 4505 lei, iar dosarul de 
prezentare este 10 lei. Relații la dl. Budurea 
Mihail Remus - tel.0730.233.100.

l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezen-
tata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al Parafilm SRL, 
desemnat prin 4080 din data de 13.10.2020, 
pronuntata de Tribunalul  Bucuresti- Sectia a 
VII-a Civila in dosar nr. 33998/3/2019, anunta 
scoaterea la vanzare a bunului mobil aflat in 
proprietatea Parafilm SRL, constand in mijloc de 
transport marca mijloc de transport marca Bren-
derup 17, Utilitara Furgon, nr.de identificare 
UH20001781N601940, anul fabricatiei 2001, in 
valoare de 1.100 euro exclusiv TVA. Vanzarea 
bunului mobil apartinand societatii falite se va 
organiza in data de 12.03.2021 ora 14:00, prin 
licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunul 
mobil nu se va adjudeca la termenul de licitatie 
stabilit, se vor organiza alte 4 (patru) licitatii 
saptamanale in datele de 19.03.2021, 26.03.2021, 
02.04.2021 si 09.04.2021 la aceeasi ora, in acelasi 
loc si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare a 
licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului 
judiciar din 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 licita-
tiei, ora 12:00. Date despre starea bunului, pretul 
acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum 
si modul de organizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Mircea 
Voda, nr. 35, bl. M27, et. 4, ap. 10, sector 3. Costul 
unui caiet de sarcini este de 300 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie 
pentru toti participantii la licitatie. Relatii supli-
mentare se pot obtine la tel. 021.227.28.81.

l Subscrisa, Transport Urban Sinaia S.R.L., cu 
sediul în Sinaia, Aleea Telegondolei, nr.5, Jud.
Prahova, J29/1029/2007, CUI RO21610575, orga-
nizează licitație publică, cu strigare, în vederea 
vânzării următoarelor autovehicule: -autobuz 
urban marca Scania tip M321 GRV1U2/
GRIVBUS by Hess, cu număr înmatriculare 
PH-15-TUS, an fabricație 2011, 9.290cm3, moto-
rină, culoare alb, cu preț de pornire 55.140Euro. 
- a u t o b u z  u r b a n  m a r c a  E u r o b u s  t i p 
Diamond/U/12 ,  număr  înmatr icu lare 
PH-17-TUS, an fabricație 2014, 7.698cm3, moto-
rină, culoare alb, cu preț de pornire 39.300Euro. 
Condițiile de participare la licitație sunt prezen-
tate în documentația de atribuire ce poate fi 
descărcată de pe site-ul organizatorului www.
sinaiago.ro, secțiunea Transport Public-Oferte sau 
de la sediul organizatorului, Transport Urban 
Sinaia S.R.L. din Aleea Telegondolei nr.5, Jud.
Prahova, situație în care prețul documentației de 
atribuire este de 100Lei. Ofertele vor fi depuse la 
secretariatul organizatorului, până cel târziu în 
data de 11.03.2021, orele 15:00. Licitatia va avea 
loc la sediul Transport Urban Sinaia S.R.L., în 
data de 12 martie 2021, orele 11:00. Relații supli-
mentare se pot obține la telefon 0722.855.532, în 
intervalul orar 09:00-16:00, de luni până vineri 
sau la sediul organizatorului.

l SC Mannheim Oil SRL - în faliment anunta 
Vanzarea Prin Licitatie Publica a bunurilor mobile, 
reprezentand mijloace fixe si obiecte de inventar, 

aflate in proprietatea debitoarei S.C. Mannheim 
Oil S.R.L., situate administrativ in Caransebes, str. 
Calea Severinului, nr.7, jud. Caras-Severin. Pretul 
De Pornire Al Licitatiei  Este De 90 % Din Pretul 
De Evaluare+ T.V.A, conform centralizatorului 
anexat raportului de evaluare, Caietele de sarcini 
se pot achizitiona de la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 
7, et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, telefon  0355-429 
116, pretul caietelor de sarcini fiind de 500 lei + 
T.V.A. Licitatia va avea loc in data de 11.03.2021, 
orele 09:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap. 21, jud. Caras-Severin. In caz de neadjudecare, 
se va organiza o noua licitatie in data de 
25.03.2021, orele 09:00, in data de 07.04.2021, orele 
09:00, in data de 21.04.2021, orele 09:00, in data de 
05.05.2021, orele 09:00  si respectiv in data de 
19.05.2021, orele 09:00.

l Francigrin SRL - în faliment anunta Vanzarea 
Prin Licitatie Publica a bunului mobil, reprezen-
tand Autoutilitara Wolkswagen 70XO2C/Trans-
porter, nr. omologare BF123Z1111B74E2, numar 
identificare WV2ZZZ70ZWXO12250,  culare 
Alb, an fabricatie 1997. Pretul De Pornire Al Lici-
tatiei  Este De 25 % Din Pretul De Evaluare, 
Respectiv 2.852 Lei + T.V.A, Caietele de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 
7, et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, telefon  0355-429 
116, pretul caietelor de sarcini fiind de 500 lei + 
T.V.A. Licitatia va avea loc in data de 15.03.2021, 
orele 10:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, 
ap. 21, jud. Caras-Severin, respectiv in data de 
29.03.2021, orele 10:00 si in data de 12.04.2021, 
orele 10:00, in caz de neadjudecare la licitatiile 
anterior organizate. 

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de contact: Consi-
liul Local Negrești, Negrești, Strada N.Bălcescu, 
numărul 1, județul Vaslui,  telefon/fax 
0235/457.679, e-mail: inforpnegresti@gmail.com, 
cod fiscal 1340733. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează 
să fie închiriat: spațiu în suprafață de 74,2mp, 
situat în orașul Negrești, Strada Unirii, Bl.E2, 
Sc.C, parter, ce aparține domeniului privat al 
Consiliului Local Negrești, județul Vaslui, 
conform H.C.L nr.9/28.01.2021 și temeiul legal 
O.U.G. nr.57/03.07.2019, art.332-333. 3. Infor-
mații privind documentația de atribuire: se regă-
sesc 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, la sediul instituției, Biroul 
Juridic. 3.2.Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din cadrul instituției 
de la care se poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: se poate obține de la Biroul 
Juridic din cadrul Primăriei Orașului Negrești, 
Strada N.Bălcescu, nr. 1, județul Vaslui. 3.3. 
Costul și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 50 lei/exemplar, se achită cash la Casieria 
Primăriei Orașului Negrești. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 16.03.2021, ora 

14:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-li-
mită de depunere a ofertelor: 24.03.2021, ora 
16:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Orașului Negrești, Compartimentul 
Secretariat, Strada N.Bălcescu, nr. 1, județul 
Vaslui. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depune într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate, unul exterior și 
unul interior. 5. Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
25.03.2021, ora 10:00, Primăria Orașului Negrești, 
(Sala Mare), Strada N.Bălcescu, nr.1, județul 
Vaslui. 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 Adminis-
trativ a Tribunalului Vaslui, Vaslui, Strada Ștefan 
cel Mare, nr. 54, județul Vaslui, telefon/fax 
0235/311.582, e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 01.03.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Ciofrângeni, comuna Ciofrângeni, Str.
Principală, nr.341A, județul Argeș, telefon 
0248/747.155, fax 0248/747.066, email: primarie@
ciofrangeni.cjarges.ro, cod fiscal 4121943. 2.Infor-
mații generale privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: suprafețe de 
pășuni disponibile aflate în proprietatea publică a 
comunei Ciofrângeni, județul Argeș, astfel: 1. 
terenul în suprafață măsurată de 47Ha, situat în 
punctul „Valea Mare” din comuna Ciofrângeni, 
județul Argeș; 2. terenul în suprafață măsurată de 
40,71Ha, situat în punctul „Cigoaia” din comuna 
Ciofrângeni, județul Argeș (Cigoaia -15,02Ha, 
Durla -6,23Ha, Poiana cu Meri -10,17Ha și Dealul 
cu Mesteacăn -9,29Ha); 3. terenul în suprafață 
măsurată de 18,05Ha, situat în punctul „Branu” 
din comuna Ciofrângeni, județul Argeș; 4. terenul 
în suprafață măsurată de 20Ha, situat în punctul 
„Timoc” din comuna Ciofrângeni, județul Argeș; 
conform H.C.L. nr.9/25.02.2021 și temeiului legal 
O.U.G. nr.57/03.07.2019, art.332-333. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atri-
buire: la cerere, de la sediul instituției, Comparti-
mentul Secretariat. 3.2. Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: Compar-
timentul Secretariat din cadrul Primăriei 
Comunei Ciofrângeni, Str.Principală, nr.341A, 
județul Argeș. 3.3.Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 10 lei/exemplar -se 
achită în numerar la Casieria Primăriei Comunei 
Ciofrângeni. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 19.03.2021, ora 12:00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 29.03.2021, ora 12:00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Compartimentul Secreta-
riat din cadrul Primăriei Comunei Ciofrângeni, 
Str.Principală, nr.341A, județul Argeș. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, 

în două plicuri sigilate -unul exterior și unul inte-
rior. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 30.03.2021, ora 
10:00, Primăria Comunei Ciofrângeni, Str. Princi-
pală, nr. 341A, județul Argeș. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Argeș, municipiul Pitești, Bulevardul 
I.C.Brătianu, nr.7, județul Argeș, telefon 
0248/224.019, 0248/216.599, fax 0248/212.410, 
email: tr-arges@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 01.03.2021.

l S.C. Doroca S.A , dosarul nr. 1508/40/2013 
Tribunalul  Botosani  , prin lichidator judiciar 
Evoplan  Insolv IPURL (fosta C.I.I. Pohrib 
Ionela), anunţă scoaterea la vânzare, a activelor 
societăţii debitoare, după cum urmează: 1. mijloc 
de transport- autoutilitara marca dacia, varianta 
1304 pick-up , nr.de inmatriculare bt-62-ddd, la 
pretul de 4340 lei  (fara tva)(70 % din valoarea de 
evaluare); 2. utilaje ,aparate si instalatii de 
masura: frigider refrigerare 1 usi;frigider conge-
lator 1 usa; frigider refrigerare 1 usa; frigider 
congelator ; carucior servire farfurii; masina de 
taiat legume fama; masina(mixer) planetar brava; 
tavi patisserie /table neagra; tava aluminiu 
perforat( unox); tava aluminiu 15 mm(unox); tava 
aluminiu perforate; tava aluminiu perforate/
tef lonata;  tava (unox);  tava aluminiu 
16mm(unox); gratar cromat (unox); masa inox; 
gratar placat cu piatra de rau; feliator mezeluri; 
corp din aluminiu anodizat; gratar pe gaz ½ lisa; 
cantar bascule 150kg; masina de gatit pe gaz cu 6 
ochiuri; cuptor si dulap; cuptor pe gaz pt.patiserie; 
panificatie cu convective si umidificare marca 
unox; malaxor aluat brava; friptoza pe gaz cu 2 
cuve;  bainmarin electric 1 cuva; masina de spalat 
vase cu dedurizator; hota inox cu 5 filtre -  la 
pretul de 13.685 lei ( 70% din valoarea de 
evaluare).3. aparatura birotica:- imprimanta 
hostware 220; hostware serverhpdx5150+win xp; 
hostwere venpos dc+winxphef3915565; impri-
manta termica nocutter; modul hostware aru 
gestiune; modul hostware ven vanzare; unitate 
centrala pentium; fax philips; sistem boxe; impri-
manta; copiator minolta; imprimanta canon-  la 
pretul de 910 lei( 70% din valoarea de evaluare). 
4. obiecte de inventar- masina spalat; lingurite 
inox; expresor 14dart; tigaie teflon; tigaie clatite; 
tigaie teflon;fier de calcat; tava cu maner; fete 
masa; pahare apa; pahare vin; pahare tuica; cupa 
de inghetata; suport servetele; scrumiere; cana 
ceai cu farfurie; farfurii intinse; farfurii desert; 
farfurii your; bolui ciorba +farfurii; sol f10; sala-
tiere patrate mici; cana cafea +farfurie; sfesnic; 
fructiera cu 2 manere; fructiera cu 3 manere; 
suport cu maner; fructiera; cana ceai cu farfurie; 
cutite; furculite; linguri mici; fata  masa mare; 
huse- la pretul de   2.030 lei(70% din valoarea de 
evaluare) 5. alte bunuri in afara bilantului: 
mocheta; pilota; perne; telivizoare;frigidere;veioze, 
la pretul de 2.765 lei( 70% din valoarea de 
evaluare). Persoanele care pretind vreun drept 
asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare 
au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă 
dovada acestui fapt cu o zi inainte de ziua licita-
tiei, orele 15:00, la sediul  ales al lichidatorului 
judiciar din iași, str. vasile lupu nr. 43, jud. iași. 
Licitaţiile vor avea loc la sediul  ales al lichidato-
rului judiciar din iași, str.  vasile lupu nr. 43, jud. 
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iaşi, în data de 05.03.2021 ora 11:00, şi se va desfă-
şura în conformitate cu prevederile legii nr. 
85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale regu-
lamentului de vânzare aprobat de adunarea 
creditorilor din data de  21.10.2020 . Adjudecarea 
se va face în conformitate cu prevederile Regula-
mentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiei. 
Garantia este in cuantum de 10 % din valoarea de 
vanzare. Relaţii suplimentare se pot obţine la: 
Evoplan  Insolv IPURL (fosta C.I.I. Pohrib 
Ionela)la telefoanele: 0232/240.890; 0742/109899, 
0745308671, Fax 0232/240890.

l SC ROVIT SA, societate aflata in reorganizare 
judiciara, prin administrator judiciar anunta 
vanzarea la licitatie  a unor bunuri aflate in patri-
moniul debitoarei, in sensul ca urmatoarele 
bunuri, respectiv:  Ferma 9 - compusa din 
constructii: Sopron Cizelat (Depozit), Cladire 
Cantina, Grajd pt Cai, Sediu Ferma - Cladire 
Condeescu, Sopron Ingasaminte chimice, Gard 
Imprejmuire, Baraca Dormitor, Cladire Depozit, 
Atelier Mecanic, Rezervor pt Apa cu Sup Metal, 
Platforma Beton + Modernizare Drum, Retea 
Electrica Aeriana, Rezervor motorina, Spatiu 
Depozitare - Platforma, Grup sanitar, Rampa, 
Beci, fundatie, WC, bazin si terenul intravilan 
aferent in suprafata de 9.157 mp, situata in  
Urlati, loc. Valea Mieilor, jud. Prahova la pretul de 
416.575 lei; Teren intravilan in suprafata de 440 
mp situat in com. Bucov, sat Valea Orlei,  jud. 
Prahova, la pretul de 14.080 lei +TVA si o serie de 
bunuri mobile, respectiv: subsolier 1 buc. la pretul 
de 105 lei (fara TVA),  bena remorca, 2 buc la 
pretul de 985 lei/ buc (fara TVA). Licitatia publica 
are loc in baza hotararilor Adunarii Creditorilor 
din 09.03.2011, 30.05.2013, 05.08.2013 12.08.2013, 
29.07.2014, 29.07.2014, 22.01.2015 a regulamen-
tului de participare la licitatie si a caietului de 
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 50 % din pretul 
stabilit in raportul de evaluare. Sedintele de lici-
tatii vor avea loc pe data de 08.03.2021, 
10.03.2021, 11.03.2021, 15.03.2021, 16.03.2021, 
18.03.2021, 22.03.2021, 23.03.2021, 25.03.2021, 
01.04.2021, 02.04.2021, 04.04.2021, 08.04.2021, 
09.04.2021, 11.04.2021, 15.04.2021, 16.04.2021, 
18.04.2021, 22.04.2021, 23.04.2021,  orele 12:00, la 
sediul administratorului judiciar din Ploiesti, str. 
Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. 
Detalii: in caietul de sarcini si la telefon 
0344104525.

l Continental 2000 S.P.R.L. -în calitate de lichi-
dator judiciar al societatii Exploatarea Miniera 
Harghita SA -în faliment, vinde prin licitație 
publică în data de 03.03.2021, orele 10:00 -urmă-
toarele bunuri mobile aflate în proprietatea socie-
tății: 1.Bunuri mobile aflate în localitatea Delnița, 
jud.Harghita, compuse din: 1.1.Excavator UNEX 
E303 -nefuncțional, proiectat pentru lucrări de 
construcție şi minerit, vârsta cronologică 29 ani, - 
225.302Lei; 1.2.Diverse bunuri mobile compuse 
din: Concasor cu fălci -14.254Lei; Ciur 12mp 
-5.058Lei; Ciur 6mp -4.368Lei; Compresor Inger-
soll -4.138Lei; Granulator GR 10 -5.517Lei; Trans-
formator 630KVA 6/0.4KV - 1.379Lei; Strung SPA 
630X2000P -2.759Lei; Grup convertizor de sudură 
-230Lei; Celulă de plecare 10KV Tip CPLIJ 1328 
-1.609Lei; Celulă de intrare 10KV Tip CPLIJ 1328 
-1.609Lei; Post de transformare -1.609Lei; Trans-
formator de forță 630KVA 6/0.4 -1.379Lei; 
Remorcă Cisternă -874Lei; Aparat de sudură 

-46Lei; Maşină de gaurit verticală -920Lei; Polizor 
dublu industrial PD 500 -368Lei; Polizor dublu 
300 -138Lei; Arzător lamborghini -276Lei; Dulap 
metalic 3 uşi 37 lei/buc -2 buc.; Dulap metalic 2 usi 
-27/lei/buc. -2 buc. Valoare totală bunuri pct.1.2 
-46.659Lei. Toate bunurile prezentate mai sus, cu 
excepția dulapurilor metalice sunt nefuncționale. 
2.Autobasculantă Volvo FM 8x4R -HR 18 EMH 
-funcțională, caroserie corodată, diesel, 12.777cmc, 
294kw, km-, an de fabricatie 2008 -128.744Lei; 3.
Auto Hummer H2 HR 15 EMH, nefuncțional, 
benzină, 5.267cmc, 237Kw, caroserie corodată 
-16.316Lei; 4.Auto Dacia Solenza -HR 04 NNE, 
nefuncțională, caroserie corodată, benzină, 
1.390cmc, an de fabricație 2004, km-, 1.374Lei; 
5.Basculantă R19215 DFK -HR 31 NMT, nefunc-
țională, caroserie corodată, diesel, km-, 10.344cmc, 
an de fabricație 1998 -8.704Lei; 6.Volkswagen 
Transporter -HR 24 NMT, nefuncțională, caroserie 
corodată, diesel, km-, 1.896cmc, an de fabricație 
1998 -2.748Lei; 7.Toyota Land Cruiser J 10 -HR 
11 EMH, nefuncțională, caroserie corodată, diesel, 
km-, 1.896cmc, an de fabricație 1998 -27.487Lei. 
În caz de neadjudecare licitația se va relua în data 
de 10.03.2021, 17.03.2021, 24.03.2021 şi 31.03.2021 
la aceleaşi prețuri şi în aceleaşi condiții. La prețu-
rile 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 obliga-
torie achiziționarea caietului de sarcini. Garanția 
de participare la licitație este de 20% din prețul de 
pornire. Informații prin e-mail contact@ conti-
nental2000.ro, sau la telefoanele 0267.311.644; 
0728.137.515 -şi pe pagina de internet www.conti-
nental2000.ro.

l Direcția Silvică Dolj, cu sediul în jud.Dolj, 
mun.Craiova, str.Iancu Jianu, nr.19, organizează 
în data de 18.03.2021, ora 10:00, la sediul din 
mun.Craiova, str. Iancu Jianu, nr. 19, jud. Dolj, 
licitație pentru vânzarea următoarelor active: 1.
Sediul de canton silvic Mărăcine I: -Prețul de 
pornire la licitație este de 10.515Lei, fără TVA; 
-Valoarea garanției de participare la licitaţie este 
de 550Lei. -Taxa de participare la licitaţie este de 
100Lei. 2.Sediul de canton silvic Mărăcine II: 
-Prețul de pornire la licitație este de 10.515Lei, 
fără TVA; -Valoarea garanției de participare la 
licitaţie este de 550Lei. -Taxa de participare la 
licitaţie este de 100Lei. Documentele de partici-
pare la licitaţie: Potențialii cumpărători vor 
depune până la data şi ora menționate documen-
tele de participare prevazute la art.35, alin.(1) din 
Norma metodologică aprobată prin H.G. 
nr.577/2002. Situația juridică a terenului aferent 
activelor. Terenurile aferente activelor reprezintă 
fond forestier național proprietate a statului 
român şi nu face obiectul vânzării, ele urmând să 
fie concesionate după vânzarea construcțiilor, 
conform prevederilor Ordinului Ministrului 
Mediului şi Pădurilor nr.367/2010, cu modificările 
şi completările ulterioare. Locul, data şi ora până 
la care se depun ofertele: Documentaţia de parti-
cipare la licitaţie va fi depusă în plic sigilat, la 
sediul Direcţiei Silvice Dolj, str.Iancu Jianu, nr.19, 
până la data de 18.03.2021, ora 09.00. Locul 
desfăşurării licitației: Direcția Silvică Dolj, jud.
Dolj, mun.Craiova, str.Iancu Jianu, nr.19. Data 
defăşurării şi ora începerii licitației: 18.03.2021, 
ora 10:00. Întreprinderile mici şi mijlocii au prio-
ritate la cumpărarea activelor supuse vânzării, 
pentru ele se organizează o primă licitatie în data 

de 18.03.2021, ora 10:00. În situația în care acti-
vele nu se adjudecă de către întreprinderile mici şi 
mijlocii, se va organiza, în aceeaşi zi, la ora 11:00, 
o nouă licitație de vânzare la care poate participa 
orice persoană fizică sau juridică interesată, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare. 
Termenul limită pentru încheierea contractului de 
vănzare-cumpărare: Încheierea contractului de 
vânzare cumpărare a activului între Direcţia 
Silvică care a organizat licitaţia şi adjudecatar are 
loc în termen de 10 zile lucrătoare de la data adju-
decării. Metoda de vânzare: licitatie publică în plic 
închis. Persoana desemnată să dea relații: Ing.
Stoenescu Marian, telefon 0251/421.363. Condiții 
de procurare a dosarului de prezentare: Dosarele 
de prezentare a activelor supuse vânzării pot fi 
procurate de la sediul Direcţiei Silvice Dolj 
-Compartimentul producție, str.Iancu Jianu, 
nr.19, între orele 09:00-15:00.

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: Comuna Bozieni, cu 
sediul în Bozieni, Str.Principală, nr.77, judeţul 
Neamț, telefon/fax 0233/764.005, email: primari-
acomunabozieni@ yahoo.com, cod fiscal 2613664. 
2.Informații generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: suprafața de 12mp 
teren, aflată în domeniul public al Comunei 
Bozieni, Str. Primăverii, nr. 110, identificată 
conform caietului de sarcini, a H.C.L. nr.5 din 
29.01.2021 şi temei legal O.U.G. nr.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 şi 
adresa serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: se poate 
obține de la Compartimentul Secretariat din 
cadrul Primăriei Comunei Bozieni, Strada Princi-
pală, nr.77, județul Neamț. 3.3.Costul şi condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul: 100 lei/exemplar, se achită cash la casi-
eria Primăriei Comunei Bozieni. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 16.03.2021, ora 
13:00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-li-
mită de depunere a ofertelor: 24.03.2021, ora 
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Bozieni, Compartimentul 
Secretariat, Strada Principală, nr. 77, județul 
Neamț. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate-unul exterior şi 
unul interior. 5.Data şi locul la care se va desfă-
şura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
24.03.2021, ora 13:00, Primăria Comunei Bozieni, 
Strada Principală, nr. 77, județul Neamț -Secreta-
riat. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Neamț, Piatra 
Neamț, Strada B-dul Decebal, nr.5, județul 
Neamț, telefon/fax 0233/219.493, e-mail: 
tr-neamt-scivil@just.ro. 7. Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 01.03.2021.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti SRL, prin lichi-
dator judiciar Just Insolv SPRL, anunta vanzarea 
la licitatie publica a urmatoarelor bunuri mobile 
af late in patrimoniul debitoarei: calculator 
Pentium - 85 lei, expresor - 175 lei, lada frigorifica 
Zanussi - 190 lei, masina spalat Whirlpool - 85 lei, 
vitrina profesionala - 300 lei, masina spalat si 
uscat rufe – 85 lei, aspirator I.nte - 30 lei, casa 
marcat Datecs, 4 buc la pretul de 55 lei/buc, 
combina frigorifica Bosch 310 L - 90 lei, dulap - 30 
lei, fier calcat si masa Whirlpool - 30 lei, frigider - 
9 buc, la pretul de 105 lei buc, masina spalat 
Gorenje - 95 lei, mese mici - 22 buc, 10 lei/buc, 
mese mari - 9 buc, la pretul de 90 lei/buc, minibar 
Samsung - 16 buc, la pretul de 70 lei/buc, scaune 
- 2 buc. la pretul de 45 lei buc., televizoare - 25 
buc, la pretul de 50 lei/buc, uscator par Valera - 
42,5 lei, uscator rufe - 135 lei, uscator rufe Whir-
lpool-135 lei, cafetiera Philips - 22,5 lei, televizor 
Funai - 140 lei, Sony mp3 - 85 lei, uscator maini 
Ino Elise - 180 lei, uscator maini Valera - 60 lei, 
vitrina vin Klisman - 675 lei. La preturile de mai 
sus se adauga TVA. Licitatiile publice au loc in 
baza hotararii Adunarii Creditorilor din 
01.09.2019. Pretul de pornire al licitatiei este redus 
cu 50% din cel stabilit in raportul de evaluare. 
Sedintele de licitatie vor avea loc pe data de: 
08.03.2021, 10.03.2021, 11.03.2021, 15.03.2021, 
16.03.2021, 18.03.2021, 22.03.2021, 23.03.2021, 
25.03.2021, 01.04.2021, 02.04.2021, 04.04.2021, 
08.04.2021, 09.04.2021, 11.04.2021, 15.04.2021, 
16.04.2021, 18.04.2021, 22.04.2021, 23.04.2021, 
orele 13:00, la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, 
cab.7B. Relatii suplimentare la telefon 
0344104525. 

l Anunț privind închirierea suprafeței de 
19,7201ha pajişte din locul numit Corboi, proprie-
tate a comunei Fărcaşa. 1. Informații generale 
privind autoritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Comuna Fărcaşa, cu sediul în 
localitatea Fărcaşa, str.Independenței, nr.59, jud.
Maramureş, telefon/fax: 0262.266.001/266.003, cod 
de înregistrare fiscală 3694632, email: primaria@
farcasa-mm.ro, reprezentată legal prin Ioan 
Stegeran- Primar. 2. Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea şi identificarea bunului care urmează să 
fie închiriat: pajişte în suprafață de 19,7201ha 
identificată prin Corp 1- CF nr.51908, număr 
cadastral 51908, suprafață= 67.843mp, Corp 2- CF 
nr.51901, nr. cad. 51901, suprafață= 15.641mp, 
Corp 3- CF nr.51910, nr. cad. 51910, suprafață= 
64.094mp, Corp 4- CF 51913, nr. cad. 51913, 
suprafață = 20.686mp, Corp 5- CF nr.51915, nr. 
cad. 51915, suprafață= 21.438mp, Corp 6- CF 
51.722, nr. cad. 51.722, suprafață= 7.499mp, 
proprietate publică a comunei Fărcaşa, licitație 
publică organizată în temeiul prevederilor OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modifi-
cările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii 
Consiliului local al comunei Fărcaşa nr. 10 din 28 
ianuarie 2021 privind închirierea suprafeței de 
19,7201ha pajişte din locul numit Corboi. 3. Infor-
mații privind documentația de atribuire: se regă-
sesc 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 comunei Fărcaşa, 
localitatea Fărcaşa, str.Independenței, nr.59. 3.2. 

Denumirea şi datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care 
se poate obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Compartimentul Taxe şi Impozite din 
cadrul Primăriei comunei Fărcaşa, localitatea 
Fărcaşa, str.Independenței, nr.59. 3.3. Costul şi 
condițiile de plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ cu modifică-
rile şi completările ulterioare: Gratuit. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 03.03.2021, 
ora 14:00. 4. Informații privind ofertele: în Caietul 
de sarcini. 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 
10.03.2021, ora 10:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: localitatea Fărcaşa, str.Indepen-
denței, nr.59. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un 
singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exte-
rior şi unul interior. 5. Data şi locul la care se va 
desfăşura şedința publică de deschidere a ofertelor: 
10.03.2021, ora 11:00, localitatea Fărcaşa, str.Inde-
pendenței, nr.59. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția  a II-a Civilă de 
Contencios Administrativ şi Fiscal din cadrul 
Tribunalului Maramureş, adresă: Mun.Baia Mare, 
Palatul Justiţiei, Bd.Republicii, nr. 2A, telefon: 
0262.218.235-40, interioare 203, 230, fax: 
0262.218.209, e-mail: tr-maramures-reg@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunțului de licitație către insti-
tuțiile abilitate, în vederea publicării: 12.02.2021. 

l ANIF- Filiala Teritorială Ialomiţa cu sediul în 
municipiul Slobozia, strada Cuza Vodă, nr.5, 
judeţul Ialomiţa, organizează licitaţie pentru valo-
rificarea prin vânzare a unui lot format din compo-
nente din fier (aproximativ 88.124kg deşeu fier), 
fontă (aproximativ 44.080kg deşeu fontă) şi cupru 
(aproximativ 1.000 kg deşeu cupru) provenite de la 
SRPA VI Bucşa în urma lucrărilor realizate la 
obiectivul de investiții „Reabilitarea infrastructurii 
principale de irigații din amenajarea hidroamelio-
rativă Terasa Ialomița Călmățui”, aflate în patri-
moniul ANIF-  Filiala Teritorială de Îmbunătățiri 
Funciare Ialomița. Menționăm că potențialii 
cumpărători vor licita pentru întreaga cantitate de 
deşeu rezultată din lotul de componente supus 
valorificării. Preţurile de pornire a licitaţiei pentru 
deşeurile rezultate sunt: pentru deşeu fier 0.65Lei/
kg, pentru deşeu fontă 0.7Lei/kg şi pentru deşeu 
cupru 19Lei/kg. Componentele din fier, fontă şi 
cupru pot fi văzute la staţia de pompare SRPA VI 
Bucşa (Dumitreşti) şi depozit Țăndărei, județul 
Ialomița. Taxa de participare este de 500Lei, taxă 
în care este inclus şi costul Caietului de sarcini, 
precum şi o garanție de participare, în valoare de 
1.500Lei, pentru fiecare participant. Pentru infor-
mații suplimentare, persoana de contact este dl. 
Socol Neculai (telefon 0799.956.010). Licitaţia va 
avea loc la sediul FTIF Ialomița, în municipiul 
Slobozia, strada Cuza Vodă, nr.5, judeţul Ialomiţa, 
în data de 16.03.2021, începând cu ora 10:00. 
Următoarele licitaţii în caz de neadjudecare, vor 
avea loc la sediul FTIF Ialomița, în municipiul 
Slobozia, în 23.03.2021, începând cu ora 10:00, 
respectiv 30.03.2021, începând cu ora 10:00, la 
aceeaşi locaţie. Relații despre participare, modul de 
desfăşurare şi condiţiile pe care trebuie să le înde-
plinească potenţialii achizitori pentru a fi admişi la 
licitaţie se pot obţine la telefon: 0243.213.023 şi fax: 
0243.215.088.
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l Licitatie publica 15.03.2021; Debitorul SC 
D&G Agricolture Enterprise SRL - societate în 
reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, 
en redressement, cu sediul în Dr.Tr. Severin, str. 
George Cosbuc nr. 3A,  jud. Mehedinti, 
J25/272/2006, C.U.I. 18704890, prin adminis-
trator judiciar, Consultant Insolventa SPRL 
Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.Tr.Severin, str. 
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI 
38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin 
reprezentant Serban Valeriu, scoate la vânzare, la 
preturile stabilite diminuate cu 30% fata de pretu-
rile stabilite prin Raportul de Evaluare nr. 
20/24.02.2020 si Raportul de Evaluare nr. 
21/24.02.2020 conform hotarare adunare creditori 
din data de 12.01.2021, 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 80.003,00 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 455.175,00 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 130.529,00 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 141.372,00 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 179.928,00 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 686.609,00 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 121.236,50 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 194.565,00 Euro; 
Total suprafata de teren si vita de vie valorificata 
in bloc - 928.351 mp; Valoarea totala a bunurilor 
este de 1.989.417,50 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 15.03.2021, 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 Tribu-
nalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de Conten-
cios 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 12.03.2021 orele 17.00 a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru 

bunul imobil pe care intentioneaza sa-l achizitio-
neze 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 şi documentele în copie xerox din 
care rezultă faptul că a fost achitată garanția de 
licitație şi contravaloarea caietului de sarcină la 
adresa de email: office@consultant-insolventa.ro. 
Avand in vedere măsurile de prevenire a răspân-
dirii 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 judi-
ciar inainte de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii 
suplimentare la telefoanele: 0756482035, 
0742592183 0252/354399, email office@consul-
tant-insolventa.ro, Administror judiciar, Consul-
tant Insolvenţă Sprl Filiala Timis, prin Serban 
Valeriu.

l Licitatie publica 15.03.2021; Debitorul SC 
Tecnogreen SRL - societate în reorganizare judi-
ciara, 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 38704372, inregistrata in 
RFO II sub nr. 0918, prin asociat coordonator 
Serban Valeriu, scoate la vânzare, la preturile dimi-
nuate 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 (exis-
tenta 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 Plan-
tatie 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 (exis-
tenta 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 de ipoteca legala creditorul Molli-
ficio Bortolussi SRL. Total suprafata de teren : 
615.144 mp; Valoarea totala a bunurilor imobile 

este de 1.081.422,00 EURO exclusiv TVA (echiva-
lentul 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. Mehe-
dinti la data de 15.03.2021, 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 repre-
zinta 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 
Administrat iv  s i  Fiscal  în dosarul  nr. 
2726/101/2018. Participarea la licitaţie este condiţi-
onată de consemnarea în contul unic de insolventa 
al debitoarei SC Tecnogreen SRL, pana la data de 
12.03.2021 orele 17:00 a unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire pentru bunul imobil pe care 
intentioneaza sa-l achizitioneze precum şi achiziţi-
onarea caietului de sarcini in suma de 1.000,00 
lei+TVA. Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. 
Sucursala Dr. Tr. Severin, sub nr. RO11BRMA 
0999100083622047. Invităm pe toti cei care vor să 
participe la şedinţa de licitaţie să transmita oferte 
de cumpărare şi documentele în copie xerox din 
care rezultă faptul că a fost achitată garanția de 
licitație şi contravaloarea caietului de sarcină la 
adresa de email: office@consultant-insolventa.ro. 
Avand in vedere măsurile de prevenire a răspân-
dirii virusului Covid 19 (Coronavirus), precum si a 
ordonantelor militare emise, administratorul judi-
ciar 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, 
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 telefoa-
nele: 0756482035, 0742592183 0252/354399, email 
office@consultant-insolventa.ro. Administror judi-
ciar, Consultant Insolvenţă Sprl Filiala Timis, prin 
Serban Valeriu.

l Licitatie publica 15.03.2021; Debitorul SC 
Tecnogreen SRL - societate în reorganizare judi-
ciara, 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.Mehe-
dinti, CIF:15195512,  J25/302/2016, prin adminis-
trator judiciar, Consultant Insolventa SPRL 
Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.Tr. Severin, str. 
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI: 
38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin 
reprezentant Serban Valeriu, scoate la vânzare, la 
pretul diminuat cu 30% fata de pretul stabilit prin 
t prin Raportul de Evaluare nr. 51/13.03.2020 
conform hotarare adunare creditori din data de 
26.02.2021, urmatoarele bunuri imobile: - Teren 
Extravilan avand S = 97.400 mp cu numar cadas-
tral 50308, inscris in CF nr. 50308, Tarlaua 150 
Parcela 6,3683, la pretul de 16.604 Euro; - Teren 
Extravilan avand S = 11.716 mp cu numar cadas-
tral 50208, inscris in CF nr. 50208, Tarlaua 153 
Parcela 3734, la pretul de 1.995,00 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 20.454 Euro; - 
Teren Extravilan avand S = 251.600 mp cu numar 

cadastral 50391, inscris in CF nr. 50391, Tarlaua 
153 Parcela 3732/1,3732/3, la pretul de 42.889,00 
Euro situate in extravilanul satului Prunişor, 
comuna Prunişor, Judeţul Mehedinţi. Total supra-
fata de teren valorificata in bloc :480.716 m.p. 
Valoarea totala a bunurilor imobile este de 81.942 
EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul 
BNR din ziua platii). Administratorul judiciar 
mentioneaza faptul ca, asupra bunurilor enume-
rate 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 15.03.2021, 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 12.03.2021 orele 17:00 a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru 
bunul imobil pe care intentioneaza sa-l achizitio-
neze precum şi achiziţionarea caietului de sarcini 
in suma de 1000,00 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 şi documentele în copie xerox din 
care rezultă faptul că a fost achitată garanția de 
licitație şi contravaloarea caietului de sarcină la 
adresa de email: office@consultant-insolventa.ro. 
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 preva-
zută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 
0756482035, 0742592183, 0252/354399 , office@
consultant-insolventa.ro. Administror judiciar, 
Consultant Insolvenţă Sprl Filiala Timis, prin 
Serban Valeriu.

PIERDERI
l Pierdut diploma Coordonator Transport pe 
numele Kovacs Ioan Sever. Declar Nulă.

l Se declară pierdut şi nul Atestat manager 
transport marfă emis de ARR Dolj pe numele 
Florescu Robert-Gabriel.

l Atestat de transport persoane in regim de inchi-
riere, datele documentului CPTi0029947, numele 
Mihai Marius Munteanu. Il declar pierdut

l Pierdut Atestat profesional de transport marfă 
(CPI) cu seria D00363143B eliberat de ARR 
Dâmbovița pe numele de Prodan Alexandru 
George. Îl declar nul.

l Subsemnatul Soare Dumitru, declar pierdut 
Procesul Verbal de Predare- Primire pentru apar-
tamentul nr. 1 situat în Bucureşti, sector 2, str. 
Traian nr. 178. Îl declar nul. Mentionez faptul ca 
imobilul  a fost achizitionat prin Contractul de 
vânzare cumpărare nr. 9/17.02.1975.
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