
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l S.C. Z-Online International Marketing Srl 
angajează un post liber de specialist 
m a r k e t i n g ,  c o d  C O R . 2 4 3 1 0 3 . 
Tel.0722.244.769.

l S.C.Luminous Audio Official Srl angajează 
un post liber administrator societatea comer-
cială, cod COR.242111. Tel.0722.244.769.

l Primaria Comunei Stremţ, județul Alba, 
organizează concurs în data de 25.02.2021, ora 
10.00, proba scrisă și interviu în data de 
01.03.2021, ora 10:00, pentru ocuparea unui 
post contractual de execuție pe durată nede-
terminată contractuală de execuție muncitor 
calificat I-mașinist, mașini terasamente, în 
cadrul serviciului public local de interventii în 
caz de inundații, dezăpeziri și întreținere 
drumuri și străzi situate pe teritoriul comunei 
Stremț. Condiții specifice: Posedă permis de 
conducere categoria „A, B, C, E”, condiții 
specifice atestat buldoexcavatorist și vechime 
în muncă pe utiliaje terasamente (buldoexca-
vator), minim 3 ani. Condițiile de participare, 
bibliografia și conținutul dosarului se afișează 
la sediul Primăriei Comunei Stremţ. Relaţii 
suplimentare la tel.0258/848.101. 

l Oltmer CO SRL angajează funcționar 
e c o n o m i c .  C e r i n ț e :  s t u d i i  m e d i i . 
Tel.0722.305.577.

l S.C Norstal Steel Structures S.R.L,anunta 
organizarea unui concurs pentru ocuparea 
urmatoarelor posturi :-sudori MIG/MAG cod.
COR-721208.Concursul se va organiza in data 
de 05.02.2021, incepand cu ora-10:00 la sediul 
firmei: Apahida, Str.Libertatii, nr.236-238.
Informatii la tel: 0264.704.700.

l Timeway Trans SRL din Iași angajează 
Conducător auto mașină de mare tonaj, cu 
experiență pe trasee Rusia-Turcia, vorbitori de 
limba rusă și cu experiență în domeniu de 
minim 2 ani. Interviul va avea loc în data de 
04.02.2021 la sediul fimei. Relații la telefon: 
0749.828.410.

l SC Balti Trans Auto SRL din Lunca Cetă-
țuii, Iași, angajează Conducător auto mașină 
de mare tonaj, cu experiență pe trasee Rusia-
Turcia, vorbitori de limba rusă și cu experiență 

în domeniu de minim 2 ani. Interviul va avea 
loc în data de 04.02.2021 la sediul firmei. 
Relații la telefon: 0749.828.410.

l SC Grand Hotel Perla Ciucașului Turism 
SRL, având CUI:RO30528939, cu sediul în 
Sat Tărlungeni, Comuna Tărlungeni, Strada 
Tărlungului, nr.110A, Județ Brașov, anga-
jează: faianțar, cod COR 712201- 10 posturi; 
montator pereți și plafoane din ghips-carton, 
cod COR 712406- 10 posturi; muncitor necali-
ficat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, 
plăci mozaic, faianță, gresie, parchet, cod 
COR 931301- 10 posturi; zidar rosar-tencuitor, 
cod COR 711205, 10 posturi; zugrav, cod COR 
713102- 10 posturi. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în 
domeniul construcțiilor. Selecția are loc în 
data de 04.02.2021, ora 12:00, la sediul socie-
tății.

l Centrul Județean de Resurse și Asistență 
Educațională Bacău, cu sediul în oraș Bacău, 
Str.Oituz, nr.24, judeţul Bacău, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale 
temporar vacante de îngrijitor, conform 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba practică în data de 
18.02.2021, ora 09:00; -Proba interviu în data 
de 19.02.2021, ora 09:00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: nu se solicită; 
-vechime: nu se solicită. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul instituției din munici-
piul Bacău, Str.Oituz, nr.24. Relaţii suplimen-
tare la sediul: municipiul Bacău, Str.Oituz, 
nr.24, persoană de contact: Anita Dumitru, 
telefon/fax 0234/557.300.

l Primăria Comunei Galicea, C.U.I.2541118, 
cu sediul în comuna Galicea, sat Galicea, str.
Principală, nr.13, judeţul Vâlcea, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: consilier, grad profesional debu-
tant, conform H.G. nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă 
în data de 25.02.2021, ora 10:00; -Proba 
interviu în data de 04.03.2021, ora 10:00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii superioare absolvite cu diplomă de 

licență; -vechime în muncă minim 5 ani; -speci-
alizare măsurători terestre și cadastru. Candi-
daţii 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 
Comunei Galicea, sat Galicea, str.Principală, 
nr.13, judeţul Vâlcea. Relaţii suplimentare la 
sediul: Primăriei Comunei Galicea, sat Galicea, 
str.Principală, nr.13, judeţul Vâlcea, persoană 
de contact, consilier juridic Ceaușescu Elena: 
telefon 0250/762.152, fax 0250/762.160, e-mail: 
primaria_galicea@yahoo.com.

l Primăria Comunei Voinești, cu sediul în 
comuna Voinești, sat Voinești, str.Principală, 
nr.145, județul Dâmbovița organizează 
concurs pentru ocuparea funcției contractuale 
de execuție vacante, de: Muncitor calificat 
treapta IA, conform H.G. nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura la sediul Primăriei 
Comunei Voinești, astfel: -Proba scrisă în data 
de 25.02.2021, ora 10:00; -Proba practică în 
data de 01.03.2021, ora 14:00; -Proba interviu 
în data de 01.03.2021, ora 14:45. Pentru parti-
ciparea la concurs candidații trebuie să înde-
plinească următoarele condiții: -studii:minim 
diplomă de absolvire a Școlii profesionale în 
specialitatea „Conducător auto/electrome-
canic auto” /diplomă de bacalaureat; 
-vechime: minim 10 ani de calificare/experi-
ență în exercitarea funcției de execuție; 
-posesor permis conducere-auto, categoriile B, 
C și E. Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunțului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a la 
sediul Primăriei Comunei Voinești, județ 
Dâmbovița. Relații suplimentare la sediul 
Primăriei Comunei Voinești, persoană de 
contact: Neagu Andreea, telefon 0245/679.324, 
fax 0245/679.324; 0245/679.450.

CITAŢII
l Dosar nr.1243/238/2020. Paiusan Eugenia 
este citata la Judecatoria Gurahont, pentru 
data de 09.03.2021, ora 9:00 , pentru partaj . 

lVitel Dumitru cu ultimul domiciliu în 
sat Orășeni Vale, com.Curtești, județul 
Botoșani, este chemat în Judecătoria 
Botosani, în data de 16.02.2021, în cali-

tate de pârât în Dosar nr.  15509/ 
193/2019, în contradictoriu cu Vitel 
Maria și Vitel Petru, având ca obiect 
partaj succesoral.

lDosar nr.1336/238/2020. Huber Stephan 
Karl Wilhelm este citat la Judecatoria Gura-
hont, pentru data de 10.02.2021, ora 9:00 , 
pentru partaj . 
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ANAF - DGRFP Ploieºti. Se citeazã 

SCARFACE IMOB CLUB SRL cu sediul în 

Bucureºti, Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 1, 

et. 7, ap. 26, Sector 3, prin curator 

special av. Luþu Iulia, pentru data de 25 

februarie 2021, ora 11.00, în dosarul nr. 

11369/3/2020 aflat pe rolul Tribuna-

lului Bucureºti, având ca obiect proce-

dura insolvenþei - societãþi cu rãspun-

dere limitatã - prevãzut  de Legea nr. 

85/2014.

ã

NOTIFICARE 

Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl. A2, 
parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. Tel/Fax: 
0255/212940, notifică deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva 
debitorului SC ADRIAPOS SERVICE SRL, prin Încheierea civilă nr. 4/JS/CC/21.01.2021  
pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, în Dosarul 70/115/2021.

Debitorul SC ADRIAPOS SERVICE SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la 
deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 
67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenţei.   

Creditorii debitorului SC ADRIAPOS SERVICE SRL  cu sediul social în localit. 
Reşiţa, Str. Teilor, nr.33, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în Registrul Comerţului  
J11/261/2012, CUI 30228052  trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a 
acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei la Tribunalul Caraş-Severin 
până la termenul limită din data de  08.03.2021. Cererile trebuie însoţite de taxa de 
timbru în valoare de 200 lei.

SOMAȚIE -UZUCAPIUNE -ART. 130 DIN 
DECRETUL -LEGE NR. 115/1938 

ROMÂNIA , JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN, Instanţa Judecătoria Oraviţa, Dosar nr. 
642/273/2020

SOMAȚIE emisă în temeiul încheierii de şedinţă din data de 12.11.2020

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei ORAVIȚA, sub nr. 642/273/2020, 
posesorii VALUȘESCU  ȘOFRON şi VALUȘESCU SALI, având domiciliul în Comuna Prigor, 
sat Putna, nr. 16, jud Caraş-Severin au invocat dobândirea prin uzucapiune a dreptului 
de proprietate asupra imobilului, identificat prin nr.top. 31494 şi nr.top. 31494-C1, 
înscris în cartea funciară nr. 31494 a localităţii Priogor în suprafaţă de 341 m.p. teren 
împrejmuit şi imobilul casa nr.16, loc. Putna, judeţul CS, fostă proprietate tabulară a 
numitului Valuşescu Antoni decedat la data de 13.12.1984, cu ultimul domiciliu în 
comuna Prigor, sat. Putna nr.71, jud. CS. Toţi cei interesaţi sunt somaţi să formuleze 
opoziţie, cu precizarea că, în caz contrar, se va trece la judecarea cererii în termen de 
30 zile de la emiterea celei din urmă publicaţii. Prezenta somaţie: se afişează la sediul 
Judecătoriei Oraviţa, precum şi la sediul Primăriei Prigor în raza căreia se află imobilul 
şi OCPI Caraş-Severin. Se publică într-un ziar de largă răspândire. Preşedinte -Popuţi 
Lucian Mihai, Grefier -Doban Dorica.



l Numitii Belbe Ana si Sida Petru, ambii cu 
domiciliul necunoscut, sunt citati la Judeca-
toria Arad pe data de 25.02.2021, orele 10:00, 
Camera 144, in calitate de parati in dosarul 
civil numar 13429/55/2019 in procesul de 
rectificare a suprafetei de teren intentat de 
catre reclamantul Nanea Tertiu Silvian.

l Numiţii Ferenczi Şandor, Ferenczi Barna, 
Ferenczi Rozalia cu domiciliu necunoscut, 
sunt citaţi în dosar nr.3095/296/2020 aflat pe 
rolul Judecătoriei Satu Mare avand ca obiect 
actiune oblica pentru data de, 24.02.2021, ora 
10:00, completul C5C_FF, sala 7, in calitate de 
paraţi, în proces cu reclamanţii Szigheti Josif 
şi Szigheti Maria.

l În dosarul 3978/740/2020 se citează pârâtul 
Prioteasa Bogdan Adrian, angajat al Prefec-
turii Teleorman, în compartimentul juridic, 
pentru termenul de judecată, în cunoştinţă, 
din data de 10 mai 2021, ora 14:00, la Judecă-
toria Alexandria, cam. C5, având ca obiect 
modificare măsuri privind minorul.

l Crăciunescu Vali Marinela cheamă la Jude-
cătoria Craiova (sediul vechiului Tribunal Dolj) 
pe Crăciunescu Marius Dacian, dosar divorț 
18654/215/2017*, termen 19.02.2021, CMF1, 
ora 11:00.

l Crețu Ecaterina cheamă la Judecătoria 
Craiova (sediul vechiului Tribunal Dolj) pe 
Breazu Petre, dosar nr.22186/215/2019*- 
partaj termen 15.02.2021, CMF7, ora 13:00.

l Pârâtul Gassi Vito Roberto, domiciliat în 
Italia, Via Isonzo 98, Bari, în prezent cu domi-
ciliul necunoscut, este chemat la Judecătoria 
Timişoara, cu sediul în Timişoara, str.Piaţa 
Ţepeş  Vodă,  nr.2 /A,  în  dosarul  nr. 
27872/325/20219 pentru termenul de judecată 
din data de 16.03.2021, ora 14:30, sala 331, 
Completul 13, în proces cu reclamantul Negru 
Cosmin Ionuţ, pentru tăgadă paternitate.

SOMAŢII
l Prin cererea inregistrata la Judecatoria Gura-
hont , sub nr.1457/238/2020 , posesorul Iva 
Floare solicita inscrierea dreptului de proprietate 
prin uzucapiune asupra terenului inscris in CF 
300739 Virfurile, nr.top 1435/a1, in suprafata de 
2605 mp , aflat in proprietatea numitilor Gergar 
Todor, Gergar Banaca si Gergar Milentie. Toti 
cei interesati sunt somati sa formuleze opozitie , 
cu precizarea ca , in caz contrar , se va trece la 
judecarea cererii in termen de 30 de zile de la 
emiterea celei din urma publicatii.  

l În dosarul civil cu nr.3025/210/2020 al Jude-
cătoriei Chişineu Criş având ca obiect uzuca-
piune, reclamanta Rus Maria solicită să se 
constate prin hotărârea care se va dispune 
faptul cp a dobândit dreptul de proprietate cu 
titlu de uzucapiune, asupra imobilului situat 
în localitatea Apateu, nr.351A, compus din 

casă şi teren în suprafață de 770mp, proprie-
tatea tabulară a numiților Brânduşe Flore şi 
Avam Ioan, înscris în CF nr.306502 Apateu, 
nr. top. 451 Apateu. Toți cei interesați în cauză 
pot face opoziții la prezenta somație, în 
termen de 30 de zile de la publicare şi respectiv 
afişarea somației, în dosarul de mai sus al 
Judecătoriei Chişineu Criş. Emis conform 
art.130 din Decretul Lege nr.115/1938. Termen 
de judecată 02.03.2021, ora 13:00.

l Somatie: Emisa in temeiul art. 130 din 
Decretul-Lege nr. 115/1938, astfel cum s-a 
dispus prin Rezolutia din data de 27.01.2021: 
“Pe rolul Judecatoriei Ineu se afla inregistrata 
sub nr. 69/246/2021 cererea   formulata de 
petenta Novacuti Florica avand ca obiect 
constatarea dobandirii prin uzurpaciune a 
dreptului de proprietate privind imobilul iden-
tificat in CF nr. 300490 Bocsig, nr. CF vechi 926 
Bocsig, nrr. Top. 491-492/b compus din intra-
vilan in suparafata de 1439 mp, avand ca 
proprietar tabular pe Novacut Ana inscrisa sub 
B1. Cei interesati sunt invitati sa formuleze 
opozitie in termen de o luna de la aceasta publi-
catie, in caz contrar urmand sa se treaca la 
judecarea cauzei.Toti cei interesati au posibili-
tatea sa depuna de indata opozitie la Judeca-
toria Ineu, intrucat in caz contrar in termen de 
o luna de la ultima afisare se va proceda la 
analizarea cererii petentei cu privire la consta-
tarea dreptului lor de proprietate.

DIVERSE
l Consal Trade Cariera SRL, cu sediul în sat 
Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, 
Str. Carierei, nr. 5, județul Constanța, anunță 
publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere/reînnoire a autorizației de mediu în 
scopul desfăşurării activităților Extracția 
pietrişului şi nisipului; extracția argilei şi caoli-
nului- cod CAEN 0812 şi Extracția pietrei 
ornamentale şi a pietrei pentru construcții, 
extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi 
a ardeziei-cod CAEN 0811, pe amplasamentul 
din extravilanul comunei Nicoreşti, T61. 
T539/2, județul Galați. Informaţii privind 
impactul asupra mediului al activităţii pentru 
care se solicită autorizaţia de mediu pot fi 
consultate zilnic, de luni pana joi, între orele 
8:30-16:00 şi vineri intre orele 8:30-13:30, la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului 
Galati, str. Regiment 11 Siret, nr.2, Galaţi, 
judetul Galaţi. Observatiile, sugestiile si/sau 
propunerile publicului se primesc în scris la 
sediul A.P.M. Galaţi.

l Unitatea Militară 02248 Bucureşti anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
„Pavilion nou -Administrativ în cazarma 727 
Borcea”, cod proiect: 2020-I-727, propus a fi 
amplasat în judeţul Călăraşi, localitatea Borcea, 
în incinta cazărmii 727 Feteşti. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călă-

raşi, Şoseaua Chiciu, nr.2, jud.Călăraşi, cod 
poştal 900532 şi la sediul Unităţii Militare 
02248 Bucureşti, str.Drumul Taberei, nr.7H, 
sector 6, în zilele de luni-vineri, între orele 
08:00-16:00. Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Călăraşi.

l Primaria comunei Livada prin primar 
Bimbo Iosif, Serean Ioan si Ana, Hent Virgil si 
Doina, Bundis Petru si Elena, titulari ai P.U.Z. 
SI R.L.U. “Dezvoltare zone de locuinte cu 
functiuni complementare, dotari si servicii 
publice”- in comuna Livada, satul Sanleani, 
identificat prin CF. nr. 300762, 300763, 
300764, 300768, 300769, 300770, 300771, 
300772, 300774, 300775, 300776, 300777, 
300778, 300779, 302172 – Livada, judetul 
Arad, aduce la cunostinta publicului decizia 
etapei de incadrare, conform HG nr. 
1076/2004; planul nu necesita evaluare de 
mediu si va fi adoptat fara aviz. Comentariile 
si propuneri justificate de reconsiderare ale 
deciziei se vor transmite in scris la sediul 
Argentiei pentru Protectia Mediului din Arad, 
Splaiul Mures, FN, in termen de 10 zile calen-
daristice de la publicarea prezentului anunt.

l Unitatea Administrativ-Teritorială Negreşti 
din județul Neamț, anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoa-
rele cadastrale nr.33, 41, 62, 65, 66, începând 
cu data de 10.02.2021, pe o perioadă de 60 de 
zile calendaristice, la sediul Primăriei Negreşti, 
conform art.14, alin.(1) şi (2) din Legea cadas-
trului şi a publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei Negreşti, şi pe site-ul Agenției Națio-
nale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

l Anunt Mediu: SC DM Westreccycling SRL 
cu sediul in : Loc. Gurahont, Str. Nicolae Iorga 
Nr. 43, Jud. Arad, J2/1537/2018, CUI: 
39903926, Telefon: 0746355722,, doreste sa 
obtina autorizatie de mediu pentru punctul de 
lucru situat in localitatea Loc. Arad, Calea 
Aurel Vlaicu, Nr. 274, Jud. Arad, unde doreste 
sa desfasoare activitatea de Colectarea deseu-
rilor nepericuloase CAEN 3811, Recuperarea 
materialelor reciclabile CAEN 3832, Comert cu 
ridicata al deseurilor si resturilor CAEN 4677, 
avand ca principalele faze ale procesului tehno-
logic: colectare, depozitare, sortare , presare si 
livrare deseuri nepericuloase; Masurile de 
protectie a factorilor de mediu sunt: Apa: Nu 
este cazul; Aer: Nu este cazul; Sol: Platforma 
betonata; Gestiunea deseurilor : Pubele. Obser-
vatiile publicului formulate in scris/informatiile 
privind potentialul impact asupra mediului se 
depun/pot fi consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Arad, Splaiul Mure-
sului FN, COD 310132, telefon 0257/280.331 
fax 0257/284.767, in timp de 10 zile lucratoare 
dupa data publicarii prezentului anunt.

l Numiții Calu Chivu şi Calu Monica, având 
calitatea de proprietari ai terenului situat în 
Str.Dr.Iuliu Barasch nr.21, sector 3, anunță 
intenția de a edifica pe terenul menționat o 
cons t ruc ț i e  cu  reg im de  înă l ț ime 
S+P+2E+E3R, cu funcțiune mixtă: comerț, 
birouri şi locuințe. Documentația în faza Plan 
Urbanistic de Detaliu este disponibilă pe 
site-ul Primăriei Sectorului 3: www.primarie3.
ro la secțiunea CONSULTARE Publică 
Pud-uri, începând cu data de 03.02.2021. 
Observațiile pot fi depuse în scris la sediul 
Primăriei Sectorului 3, Calea Dudeşti, 
numărul 191, telefon: 021.318.03.23 sau trans-
mise pe adresa de e-mail: pudurbanism@
primarie3.ro

l Unitatea administrativ-teritorială Caraula, 
din judeţul Dolj, anunţă publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr.2, începând cu data de 
10.02.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei Com.Caraula, conform 
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul primă-
riei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

l OMV Petrom SA anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul ,,Lucrari de 
curatare, remediere a solului si reconstructia 
ecologica a amplasamentului Depozit 
Ghelinta, jud. Covasna”. Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului Covasna, 
Sfantu Gheorghe, Bd. Grigore Balan, nr. 10, in 
zilele de luni - vineri, intre orele 08:00 - 14:00. 
Observatiile publicului se primesc zilnic la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului 
Covasna.

l Bucharest Zero Waste Energy SRL, cu 
sediul social în Bucureşti, sect.3, Bdul.
Decebal, nr.12, cam.1, bl.S7, scara 1, etaj 5, 
apart.15, informează pe cei interesați că s-a 
depus solicitarea pentru emiterea autorizației 
de mediu la nivel național (cu instalații 
mobile) pentru activitățile de: Colectarea deşe-
urilor nepericuloase cod CAEN rev.2- 3811, 
Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericu-
loase cod CAEN rev.2- 3821, Recuperarea 
materialelor reciclabile cod CAEN rev.2- 3832, 
Comerț cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 
cod CAEN rev.2- 4677. Informații se pot soli-
cita la sediul Agenției Naționale pentru 
Protecția Mediului Bucureşti din sectorul 6, 
Splaiul Independenței, nr.292, între orele 
09:00-14:00, de luni până vineri sau pe office@
anpm.ro. Propuneri sau contestații se pot 
depune la sediul ANPM Bucureşti în termen 
de 10 zile de la data publicării prezentului 
anunț.

l Anunt public privind decizia etapei de inca-
drare; SC Obserhauser invest SRL, cu sediul 
in municipiul Baia Mare, str. Dealul Florilor, 
nr. 14B, judetul Maramures, titular al proiec-
tului “Construire Cladire Cit One, Imprej-
m u i r e  Te r e n  S i  B r a n s a m e n t e 
Tehnico-Edilitare” propus a fi amplasat in 
municipiul Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, f.n., 
judetul Maramures, anunta publicul interesat 
asupra luarii deciziei etapei de incadrare de 
catre Agentia pentru Protectia Mediului 
Maramures, in cadrul procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului, pentru 
proiectul mai sus mentionat. Proiectul deciziei 
de incadrare si motivele care o fundamenteaza 
pot fi consultate, la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Maramures, cu sediul in 
localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, jud. 
Maramures, in zilele de luni-joi intre orele 
08:00-16:00 si vineri intre orele 08:00-14:00 
precum si la urmatoarea adresa de internet 
http://apmmm.anpm.ro. Publicul interesat 
poate inainta comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 
zile de la data publicarii anuntului pe pagina 
de internet a Agentiei pentru Protectia 
Mediului Maramures.

l Anunt public privind decizia etapei de inca-
drare: SC Revpro Obertherm SRL, cu sediul 
in Baia Mare, b-dul Independentei, nr. 70, 
judetul Maramures si SC ECO Antnic SRL, 
cu sediul in municipiul Baia Mare, b-dul Inde-
pendentei, nr. 70, judetul Maramures, titular 
al proiectului “ Hala Depozitare cu spatii 
administrative (birouri), imprejmuire, bransa-
mente si racorduri la utilitati” propus a fi 
amplasat in municipiul Baia Mare, bulevardul 
Independentei, f.n., judetul Maramures, 
anunta publicul interesat asupra luarii deciziei 
etapei de incadrare de catre Agentia pentru 
Protectia Mediului Maramures, in cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul mai sus mentionat. 
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care 
o fundamenteaza pot fi consultate, la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului Mara-
mures, cu sediul in localitatea Baia Mare, str. 
Iza, nr. 1A, jud. Maramures, in zilele de 
luni-joi intre orele 08:00-16:00 si vineri intre 
orele 08:00-14:00 precum si la urmatoarea 
adresa de internet http://apmmm.anpm.ro. 
Publicul interesat poate inainta comentarii/
observatii la proiectul deciziei de incadrare in 
termen de 10 zile de la data publicarii anun-
tului pe pagina de internet a Agentiei pentru 
Protectia Mediului Maramures.

l Societatea Total Green Solutions Srl titular 
al activităţii conform cod CAEN 3811 -colec-
tarea deşeurilor nepericuloase, 3812 -Colec-
tarea deşeurilor periculoase, 4677 -comerț cu 
ridicata al deşeurilor şi resturilor, 1624 -fabri-
carea ambalajelor de lemn, la adresa Sat 
Crevedia, com.Crevedia, Şos. Bucureşti- 
Târgovişte, nr.225B, jud.Dâmbovița, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării 
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de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru 
activitate. Informaţiile privind potenţialul 
impact asupra mediului al activităţii pot fi 
consultate la sediul APM Dâmbovița, str. 
Calea Ialomiței, nr.1, mun.Târgoviște, jud.
Dâmbovița, tel/fax: 0245/213.959 în zilele de 
luni-joi, între orele 09:00-15:00, vineri 09:00-
13:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic, 
la sediul APM Dâmbovița. 

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator; Subscrisa Cabinet Individual 
de Insolvenţă Rischar Andreea, cu sediul în 
Dr.Tr.Severin, str.Gr.Florescu, nr.6, bl.A6, sc.3, 
ap.18, jud.Mehedinti, atestat UNPIR nr.1B 
4881, inregistrat in RFO I sub nr. 1296, 
CIF:43333963, reprezentată prin practician in 
insolventa Rischar Andreea, , cu sediul proce-
sual ales in Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului 
nr.7A, jud.Mehedinti in calitate de adminis-
trator judiciar al  debitoarei SC Mondo Fin 
Tax SRL, cu sediul în Mun.Bucuresti, str. 
Lacului, nr.12, Camera 4, Sector 2, 
J40/3160/2012, C.U.I. 29939353, se află în 
procedura de insolventa conform Incheierii de 
sedinta din data de 22.01.2021 pronunţată de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila în 
dosarul nr. 30148/3/2020, în temeiul art. 53 
alin. (1)  și art. 58 alin. (1) lit. g)  din Legea 
85/2014, convoacă Adunarea Generală A 
Asociatilor S.C. Mondo Fin Tax S.R.L. care se 
va desfășura în Data de 05.03.2021, Ora 16:00, 
la sediul ales al administratorului judiciar 
Cabinet Individual de Insolventa Rischar 
Andreea din Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 
7A, jud. Mehedinți; Ordine de zi: Desemnarea 
unui administrator special care să reprezinte 
interesele societății și ale asociatilor și care să 
participe la procedura de insolventa/ faliment 
a debitorului SC Mondo Fin Tax SRL, precum 
și stabilirea retribuției acestuia. Accesul Asoci-
atilor la Adunarea Generală se face în baza 
procurii speciale acordată persoanei fizice/
juridice care îi reprezintă. Avand in vedere 
măsurile de prevenire a răspândirii virusului 
Covid 19, solicitam ca transmiterea voturilor 
sa se realizeze in conformitate cu dispozitiile 
art. 3 din OUG nr. 62/07.05.2020 pentru adop-
tarea unor măsuri în domeniul societăţilor, în 
vederea desfășurării reuniunilor organelor 
statutare, la adresa de e-mail: andreea.
rischar@gmail.com. Administrator judiciar, 
Cabinet Individual de Insolventa Rischar 
Andreea.

LICITAŢII
l Comuna Dărmănești cu sediul în Mariței, 
nr.575, face cunoscut că în ziua de 26.02.2021, 
ora 12:00, va avea loc licitația cu depunere de 
ofertă în plic închis, în vederea închirierii a 3 
(trei) spații pentru desfășurarea de activități 
medicale aflate în imobilul Dispensar uman 

situat în satul Mariței, str.Principală, fn, com.
Dărmănești, județul Suceava, ce aparțin 
domeniului public al Consiliului Local 
Dărmănești, județul Suceava. Relații: Șef 
Serviciu Achiziții Publice, mobil 0755.157.515 
sau la sediul Primăriei Comunei Dărmănești, 
tel/fax. 0230/551.532. 

l Primăria Comunei Girov, cu sediul în satul 
Girov, str.Calea Romanului, nr.337, comuna 
Girov, judeţul Neamț, tel./fax. 0233/291.000, 
cod de administrare fiscală 2613141, organi-
zează în data de 24.02.2021, ora 12:00, licitație 
publică, având ca obiect „Vânzare teren în 
suprafaţă de 500mp, situat în intravilanul 
satului Căciulești, comuna Girov”, teren aflat 
în domeniul privat al comunei Girov. Supra-
fața totală de 500mp. Termenul de depunere a 
dosarului este: 24.02.2021, ora 10.00. Docu-
mentația de atribuire privind organizarea și 
desfășurarea procedurilor de vânzare poate fi 
achiziționată contra cost de la sediul Primăriei 
Comunei Girov, situată în satul Girov, str.
Calea Romanului, nr.337, comuna Girov, jud.
Neamț, Compartiment Achiziții Publice.

l Primăria comunei Lița, județul Teleorman, 
cod poștal 147175, telefon 0247/359.506, fax 
0247/359.577, e-mail: primaria.lita@yahoo.
com, cod fiscal 4568578, organizează licitație 
deschisă cu strigare, în data de 22.02.2021, 
pentru vânzarea următoarelor bunuri mobile 
nefuncționale, aflate în inventarul domeniului 
privat al comunei: 1.tractor Universal U483; 
2.tractor Pronar 1221 AII; 3.remorcă bascula-
bilă 2RB5AT; 4.remorcă basculabilă 5 tone; 
5.semănătoare păioase SC 21DD; 6.grapă 
GDU 3.4; 7.cositoare rotativă 165; 8.plug 4 
brazde reversibil. Persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire la cerere sau se poate consulta 
pe site-ul: www.primaria-lita.ro, secțiunea 
-anunturi. Licitația se organizează la sediul 
Primăriei Comunei Lița, în data de 
22.02.2021, ora 12.00. Taxa de participare la 
licitație este de 100Lei. Garanția de partici-
pare la licitație este prezentată în documen-
tația de atribuire.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, cu 
datele de identificare din antet, reprezentata 
prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al South-West 
Logistic Park SRL, desemnat prin Hotararea 
nr. 3842 din data de 17.12.2020, pronuntata in 
dosar nr. 1768/122/2018 aflat pe rolul Tribuna-
lului Ilfov - Sectia Civila, anunta scoaterea la 
vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea 
South-West Logistic Park SRL, constand in 
proprietate imobiliara compusa din teren si 
constructiile edificate pe acesta, in valoare 
totala de 214.470 euro +TVA (conform 
normelor din Codul fiscal in vigoare la data 

valorificarii). Vanzarea bunului imobil aparti-
nand societatii falite se va organiza in data de 
16.02.2021 ora 14:00, prin licitatie publica cu 
strigare. In cazul in care bunul imobil nu se va 
adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se va 
organiza o alta licitatie in data de 23.02.2021, 
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 documen-
tele de inscriere la licitatie mentionate in 
caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua 
licitatiei, ora 12:00. Date despre starea bunului, 
pretul acestuia, conditiile de inscriere la lici-
tatie 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 3000 lei exclusiv TVA. Achiziti-
onarea caietului de sarcini este obligatorie 
pentru toti participantii la licitatie. Relatii 
suplimentare se pot obtine la tel. 021.227.28.81.

l Doly Super Market S.R.L., societate in fali-
ment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, vinde la lici-
tatie de tip olandez, in urcare/scadere, 
conform regulamentului de vanzare, in bloc, 
urmatoarele bunuri:  Cabina hidromasaj; Usi; 
Panou dus; Usi duble cabina dus; Bazine WC 
– îngropate; Soldat baie – pal; Rafturi expu-
nere – pal; Vas WC; Vas Bideu; Chiuveta; 
Rezervor wc; Treceri prag; Baghete coltar 
faianţa; Raft baie cu o usa si 3 sertare; Chiu-
veta baie cu masca – pal; Oglinda; Masa cu 2 
sertare – pal; Dulap baie cu 2 usi – pal; Cazi 
simple; Cazi hidromasaj; Cădite dus; Picior 
chiuveta-piedestal; Litere si cifre din ceramica, 
etc.  Lista completa a tuturor bunurilor, poate 
fi consultata in anexa de pe site-ul lichidato-
rului judiciar www.andreiioan.ro. Pretul de 
incepere al licitatiei este de 1.634,49 euro, fără 
TVA. Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 
48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai 
multe relatii precum si achizitionarea regula-
mentului 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. Costul regula-
mentului de vanzare este de 400 lei cu TVA 
inclus si se va achita in contul nr. RO92BTR-
L03001202U76619XX, deschis la Banca Tran-
silvania SA, Sucursala Ploiesti, beneficiar fiind 
Andrei Ioan Ipurl, CIF RO26526344. 
Garantia in cuantum de 10 % din pretul afisat 
in publicatia de vanzare, se va achita in contul 
nr. RO79BREL0002002254020100 deschis la 

Libra Internet Bank Sucursala Ploiesti, benefi-
ciar Doly Super Market S.R.L., societate in 
faliment, CIF RO4214937. Licitatia se va 
organiza in data de 05.02.2021, ora 10:00, iar 
in cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, 
aceasta este reprogramata pentru data de 
08.02.2021, 10.02.2021, 12.02.2021, 15.02.2021, 
17.02.2021, 19.02.2021, 22.02.2021, 24.02.2021, 
26.02.2021, 01.03.2021, 03.03.2021, 05.03.2021, 
08.03.2021, 10.03.2021, 12.03.2021.

l Doly Super Market S.R.L., societate in fali-
ment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, vinde la lici-
tatie, in bloc, urmatoarele bunuri: vopsea, 
adeziv, fitinguri, tevi PVC, coturi, chit, 
suruburi, becuri, aracet, grund, baterii sani-
tare, etc. Lista completa a tuturor bunurilor si 
preturilor, poate fi consultata in anexa de pe 
site-ul lichidatorului judiciar www.andreiioan.
ro. Conform hotararii creditorilor, pretul de 
incepere al licitatiei va fi diminuat cu 90  %. 
Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 48 de 
ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe 
relatii precum si achizitionarea regulamen-
tului 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 05.02.2021, ora 10:30, iar 
in cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, 
aceasta este reprogramata pentru data de 
08.02.2021, 10.02.2021, 12.02.2021, 15.02.2021, 
17.02.2021, 19.02.2021, 22.02.2021, 24.02.2021, 
26.02.2021, 01.03.2021, 03.03.2021, 05.03.2021, 
08.03.2021, 10.03.2021, 12.03.2021.

l Amatti Industri S.R.L., societate in faliment, 
prin lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu 
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, 
ap. 31, Jud. Prahova, scoate la vanzare prin 
licitatie, Skoda Octavia, an fabricatie 2008, nr. 
km 375.063, pret 1.652,10 euro, fara 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 lichidato-
rului judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, 
et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, la numerele de 
telefon/fax: 0723357858/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.
andreiioan.ro. Licitatia se va organiza in data 
de 05.02.2021, ora 11:00, iar in cazul in care 
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este 
reprogramata pentru data de 08.02.2021, 
10.02.2021, 12.02.2021, 15.02.2021, 17.02.2021, 
19.02.2021, 22.02.2021, 24.02.2021, 26.02.2021, 
01.03.2021, 03.03.2021, 05.03.2021, 08.03.2021, 
10.03.2021, 12.03.2021.

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 670 lei; demolator 
Milwankee - nr. inventar 20400, la pretul de 
379 lei; bormasina Makitta, la pretul de 
100,00 lei; feromangan afinare 165 kg, la 
pretul de 536,25 lei; feromangan standard 
(mangan 74-75%) 310 kg, la pretul de 542,50 
lei; ferosilicomangan 45 kg, 247,50 lei; insta-
latie Curatire Primara - nr. inventar 20286, 
la pretul de 22.413,95 lei. Inscrierea la lici-
tatie 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 lichidato-
rului 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 orga-
niza in data de 05.02.2021, ora 11:30, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, 
aceasta este reprogramata pentru data de 
08.02.2021, 10.02.2021, 12.02.2021, 
15.02.2021, 17.02.2021, 19.02.2021, 
22.02.2021, 24.02.2021, 26.02.2021, 
01.03.2021, 03.03.2021, 05.03.2021, 
08.03.2021, 10.03.2021, 12.03.2021.

l Par Rom SRL-in faliment prin lichidator 
judiciar VIA INSOLV SPRL scoate la 
vânzare prin licitaţie publică in data de 
22.02.2021, ora 14:00, teren extravilan - 
5.887 mp situat in Costinesti, parcela 
A314/20/1/1, nr. Cadastral 10.156, CF 
10.383, jud. Constanta pornind de la pretul 
de 124.130,37 lei, teren extravilan - 8.038 mp 
situat in Costinesti, parcela 314/18/1/1, nr. 
Cadastral 920, CF 1132, jud. Constanta 
pornind de la pretul de 169.543,92 lei, teren 
extravilan - 570mp situat in Costinesti, 
parcela 314/18/1/2/2, nr. Cadastral 918/2, CF 
10248, jud. Constanta pornind de la pretul 
de 24.221,08 lei. Preturile nu contin TVA. 
Persoanele interesate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul judiciar și vor 
depune documentele de participare la lici-
taţie cu o zi înainte de data licitaţiei. Lici-
tatia va avea loc la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800.

l S.C.Autogara Internationala Rahova S.A, 
cu sediul în București, șos.Alexandriei, 
nr.164, sect.5, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr.J40/2081/1991, având cod 
fiscal RO401266, scoate la licitatie „imobil” 
(clădire autogară și teren), situate în locali-
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tatea Alexandria, jud.Teleorman, str. Mircea 
cel Bătrân, nr. 83, și „hală și teren” situate în 
localitatea Alexandria, jud.Teleorman, str.
Mircea cel Bătrân, nr.6. Licitația publică 
deschisă cu strigare, va avea loc la data de 
10.02.2021, orele 10:00, la sediul societății 
din șos.Alexandriei, nr.216, sect.5, București. 
Documentele licitației și alte informații pot fi 
obținute la tel.0732.318.638 -taxa și garanția 
de participare sunt de 100Lei, respectiv 
573Lei și se achită la casieria societății. 

l MAESTRO SPRL Filiala București, în 
calitate de administrator judiciar în conso-
rțiu cu General Group Expert SPRL al 
debitoarei Tehnologica Radion SRL- în reor-
ganizare, organizează licitație publică cu 
strigare pentru valorificarea bunului imobil: 
Apartament nr.5, situat în comuna Cerna, 
bl.B, sc.1, et.2, județ Tulcea, înscris în Cartea 
Funciară nr.30020-C1-U26 a localității 
Cerna, în suprafață de 46,37mp și loggie de 
4,21mp; teren aferent construcției în supra-
față indiviză de 14,50mp, respectiv cota 
parte indiviză de 1,5%, microcentrală elec-
trică nr. inv. 2824. Preț de pornire la licitație: 
50.646Lei, exclusiv TVA. Garanția de parti-
cipare este de 10% din prețul de pornire al 
licitației. Ședința de licitație va fi organizată 
la sediul administratorului judiciar din 
București, str.Petofi Sandor, nr.4, sector 1, în 
data de 09.02.2021, ora 14:00. În caz de 
neadjudecare, licitaţiile se vor relua în 
aceleași condiții la o dată de 10, 16, 17, 22, 
23 februarie și 02, 03, 08, 09 martie 2021. 
Publicația de vânzare poate fi consultată și 
pe site-ul: www.smdamaestro.ro, www.licita-
tii-insolventa.ro. Caietul de sarcini poate fi 
achiziționat începând cu data de 04.02.2021 
de la sediul administratorului judiciar în 
consorțiu la prețul de 500Lei plus TVA. 
Ofertanții înscriși participă la licitație prin-
tr-un singur reprezentant, triajul epidemio-
logic fiind realizat conform procedurii 
stabilite în caietul de sarcini. Toate detaliile 
legate de licitația publică cu strigare, precum 
și date ale bunului imobil scos la vânzare 
prin licitație publică se regăsesc în caietul de 
sarcini. Informații: Reprezentanți adminis-
trator judiciar Maestro SPRL, filiala Bucu-
reșt i :  031.432.85.03;  0722.340.142. 
Reprezentanți Tehnologica Radion SRL- 
tel.0723.730.117; 0727.300.534.

l Just Insolv SPRL anunta vanzarea la lici-
taţie publică a urmatoarelor bunuri mobile 
aflate in patrimoniul SC Costrade Impex 
SRL: autotractor MAN PH-10-WHV, pe 
motorina, an fabricatie 2003 la pretul de 
14.200 lei fara TVA; autotractor MAN 
PH-09-BTF motorina, an fabricatie 2000 la 
pretul de 9.850 lei fara TVA; autotractor 
MAN PH-09-TUO, pe motorina, an fabricatie 
2001 la pretul de 13.200 lei fara TVA; auto-
tractor MAN PH-10-KEJ, pe motorina, an 
fabricatie 2004 la pretul de 9.350 lei fara 
TVA; autotractor MAN PH-11-VCJ, pe moto-

rina, an fabricatie 2004 la pretul de 14.400 lei 
fara TVA; autotractor MAN PH-11-VDV, pe 
motorina, an fabricatie 2004 la pretul de 
14.400 lei fara TVA; autotractor MAN 
PH-69-AIC, pe motorina, an fabricatie 1997 
la pretul de 8.150 lei fara TVA; semiremorca 
Schmitz PH-95-MMM, an fabricatie 1997 la 
pretul de 6.350 lei fara TVA, s.a. Licitatia are 
loc in baza Adunarii Creditorilor din data de 
04.08.2015 si din 10.06.2020, pretul de pornire 
al licitatiei fiind redus cu 50 % din cel stabilit 
in rapoartele de evaluare. Taxa de participare 
la licitatie pentru fiecare bun este de 10 % din 
pretul de pornire al licitatiei. Licitaţiilor 
publice vor avea loc pe data de 10.02.2021, 
17.02.2021, 25.02.2021, 10.03.2021, 
17.03.2021, 24.03.2021, 07.04.2021, 
14.04.2021, 21.04.2021, 28.04.2021, orele 12.30 
în Ploiești, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud. Prahova, la sediul lichidatorului 
judiciar. Relaţii suplimentare la 0344104525.

l SC Costrade Impex SRL, prin lichidator 
judiciar, anunţă vânzarea prin licitatie 

publica a terenului intravilan drum de 
acces in suprafata de 47 mp situat in com 
Paulesti, str. Principala nr. 1 inscris in CF 
21056 a com. Paulesti la pretul de 1.900 lei 
fara TVA. Daca cumparatorul este platitor 
de TVA se va aplica taxarea inversa. Lici-
tatia publica are loc in baza Adunarii 
Creditorilor din data de 04.08.2015 si 
10.06.2020. Taxa de participare la licitatie 
este de 200 lei fara TVA care se achita la 
sediul lichidatorului judiciar. Licitatiile vor 
avea loc pe data de: 10.02.2021, 17.02.2021, 
25.02.2021, 10.03.2021, 17.03.2021, 
24.03.2021, 07.04.2021, 14.04.2021, 
21.04.2021, 28.04.2021, orele 12:30 în 
Ploiești, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B, jud. Prahova, la sediul lichidato-
rului judiciar. Relaţii suplimentare la 
0344104525.

l SC Costrade Impex SRL, prin lichidator 
judiciar, anunţă vânzarea prin licitatie 
publica a terenului extravilan in suprafata 
de 6.900 mp din acte /6.906 mp masurata 

situat in com Paulesti, sat Paulestii Noi, 
tarla 35, parcela A 786/27 inscris in CF 
7426 a com. Paulesti la pretul de 130.350 
lei. Licitatia publica are loc in baza 
Adunari i  Creditori lor  din data de 
04.08.2015 si 10.06.2020 si in conformitate 
cu caietul de sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar in valoare de 5.000 lei inclusiv 
TVA, care se achitioneaza de la sediul lichi-
datorului judiciar.Licitatiile vor avea loc pe 
data de : 10.02.2021, 17.02.2021, 25.02.2021, 
10.03.2021, 17.03.2021, 24.03.2021, 
07.04.2021, 14.04.2021, 21.04.2021, 
28.04.2021 orele 12:30 în Ploiești, str. Ion 
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud. 
Prahova, la sediul lichidatorului judiciar. 
Relaţii suplimentare la 0344104525.

PIERDERI
l SC Calliope SRL, RO 1347483, cu sediul 
in Ploiesti, Str. Elena Doamna, nr. 64, 
declara pierdute si nule Cartea De Inter-
ventie Si Registrul Special pentru casa de 

marcat DP25 cu SN: DB4200055441 de la 
punctul de lucru din B-dul 15 Noiembrie, 
statie RATBV Hidromecanica nr. 107, Mun. 
Brasov.

l Pierdut Atestat profesional de marfă, 
pierdut pe numele Costescu Ionuț Andrei, 
eliberat de Agenția Teritorială Arr Vâlcea. Îl 
declar nul.

l Pierdut Atestat transport marfă (colete) și 
ADR, pe numele Diaconu Marius, din 
Pitești, jud. Argeș, eliberat de ARR Argeș. Se 
declară nul.

l Subsemnata Ioana Feraru, domiciliată în 
str. Dealu Ţugulea, nr. 2-12, bl. 8, sc. 1, ap. 
2, București, Sector 2, prin mandar Covaci 
Ciprian Alecu, declar că am pierdut 
procesul verbal de predare - primire pentru 
apartamentul nr. 2 situat la adresa str. 
Dealu Ţugulea, nr. 2-12, bl. 8, sc. 1, ap. 2, 
București, Sector 2, îl declar nul.

ANUNȚURI


