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ANIVERSĂRI
l Cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la
absolvirea ASE- Facultatea de Comerț
Interior (seria 4 ani), vă urează numai
sănătate și bucurii fără sfârșit, colegii
voștri din grupa 362, an IV: Mitrofan Ioan:
tel.0745.307.726; E-mail: popaioandelaoiejdea@yahoo.com și Ionescu Cristian:
tel.0722.427.586; E-mail: catellord@
hotmail.com. Ne-ar bucura mult să dați un
semn de viață despre cum vă merge în
prezent. Ulterior, sperăm să putem
conversa și de la om la persoană! Cu drag,
Mitrofan Ioan- Alba Iulia și Ionescu Cristian- București.

OFERTE SERVICIU
l Angajam manipulant marfa *COR 933303*,
S.C. Kayang S.R.L., Dej, str. Marasesti 1-3, tel .
0743056666.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Buzău organizează concurs în data de 28.06.2021
(proba scrisă) şi 02.07.2021 (interviu) pentru
ocuparea unui post vacant de consilier cadastru
gradul II cu încadrare pe perioadă nedeterminată. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Hotărârea
Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Dosarele de înscriere se
depun pana la data de 17.06.2021, ora 16.30, la
sediul instituţiei. Detalii privind condiţiile specifice, bibliografia şi tematica de concurs sunt
disponibile pe pagina oficială www.ocpibz.ro.
Informaţii suplimentare se obţin la sediul
Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Buzău din Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu, nr.48,
Biroul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și
Petiții, telefon 0238/711.036.
l Primăria Comunei Lăpuşnicu Mare organizează, la sediu, în zilele de 24 şi 25.06.2021,
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale
de executie, vacante -referent cultural. Condiţiile de participare la concurs: -Perioda de
depunere a dosarelor de concurs este 03.06.
2021-14.06.2021, la sediul Comunei Lăpușnicu
Mare, nr.133, județul Caraș-Severin; -Pentru
funcţia contractuală de execuţie vacantă de
referent cultural -vechime în muncă -5 ani,
studii medii. Probele stabilite pentru concurs
sunt: -probă scrisă și interviu. Data, ora şi locul
organizării concursului: Proba scrisă va fi susţinută în data de 24.06.2021, ora 10.00 respectiv,
interviul în data de 25.06.2021, ora 10.00, la
sediul Comunei Lăpuşnicu Mare. -persoana de
contact pentru primirea dosarelor de concurs
este dl.Cioroaba Stelian, secretar al Comunei
Lăpușnicu Mare, adresa de corespondență este:
loc.Lăpușnicu Mare, nr.133, jud.Caraș-Severin,
tel.0255/244.005, fax 0255.244.005, mail: primarialapusnicumare@yahoo.com. Bibliografia şi
condiţiile de participare la concurs, informaţiile
privind actele necesare înscrierii la concurs şi
alte relaţii suplimentare se pot obţine de la
Secretariatul comunei Lăpușnicu Mare.

l Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale
-CERONAV, cu sediul în Constanța, Str.Pescarilor, nr.69A, județul Constanța, organizeazã
concurs pentru ocuparea funcției contractuale
vacante de: -Economist grad Specialist IA în
cadrul Compartimentului financiar-contabilitate, Subunitatea Galați, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura la
sediul CERONAV -Subunitatea Galați, astfel:
-Proba scrisă în data de 01.07.2021, ora 10.00;
-Proba orală (Interviu) în data de 02.07.2021,
ora 10.00. Această probă va fi susţinută doar de
candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.
Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a)
studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență în domeniul economic; b)
vechime în muncă de minim 6 ani și 6 luni; c)
experiență în contabilitate de minim 6 ani; d)
experiență în instituții publice sau expert
contabil cu activitate în domeniu de minim 3
ani. Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până la data de: 17.06.2021, ora
14.00, la sediul din Str.Portului, nr.54A, Galați.
Relaţii suplimentare la sediul CERONAVSubunitatea Galați: Str.Portului, nr.54A,
persoana de contact: Vasile Lepădatu, telefon
0236/416.773 sau 0236/471.011, int.103, E-mail:
vasilelepadatu@ceronav.ro.
l In temeiul HG. nr. 286/2011, Oficiul de Stat
pentru Inventii si Marci organizeaza in
18.06.2021, concurs pentru ocuparea unui post
contractual temporar vacant, /de executie /pe
perioada determinata, de examinator in cadrul
Directiei Marci si Desene-Serviciului Marci-Biroul Examinare Preliminara-Compartimentul
Constituire Depozit Reglementar, Publicare
Cereri. Conditii de studii:Studii superioare la o
institutie de invatamant superior recunoscuta
de Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii,
absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta,
recunoscuta in domeniile: juridic, economic,
inginerie, tehnic si filologie, Cunoasterea unei
limbi de circulatie internationala- engleza/ franceza, nivel mediu, cunostinte de operare pe
calculator-Windows, MSOffice, nu se solicita
vechime, corectitudine, disciplina, capacitate de
comunicare, capacitate de lucru independent,
disponibilitate, atentie, rigurozitate, simtul
raspunderii, abilitati de comunicare. Concursul
va avea loc la sediul OSIM si va consta in trei
etape succesive:selectia dosarelor de inscriere;
proba scrisa se va sustine pe 18.06.2021; interviul se va sustine pe 25.06.2021. Dosarele de
concurs se depun in perioada 07.06.202111.06.2021, la sediul OSIM, str. Ion Ghica nr. 5,
Sector 3, Bucuresti, Compartiment Resurse
Umane si vor contine documentele prevazute de
art. 6 din HG nr. 286/2011. Bibliografia si relatii
suplimentare la tel. 0213060800/ int. 325 sau la
sediul OSIM.
l In temeiul H.G. nr. 286/2011, Oficiul de Stat
pentru Inventii si Marci organizeaza in
28.06.2021, concurs pentru ocuparea unui post
contractual vacant pe perioada nedeterminata
de examinator in cadrul Serviciului Marci,

Compartimentul Examinare Opozitii Marci-Directia Marci si Desene. Conditii de studii si
vechime studii superioare la o institutie de
invatamant superior recunoscuta de Ministerul
Educatiei, Culturii si Cercetarii, absolvite cu:diploma de licenta sau echivalenta in domeniile
juridic, economic, inginerie, tehnic si filologie;
cunoasterea unei limbi de circulatie internationala engleza/ franceza -nivel mediu; cunostinte
operare pe calculator-Windows, MS. Office; nu
se solicita vechime; corectitudine, disciplina,
capacitate de comunicare, capacitate de lucru
independent, disponibilitate, atentie, simtul
raspunderii, abilitati de comunicare. Concursul
va avea loc la sediul OSIM si va consta in trei
etape successive selectia dosarelor de inscriere;
proba scrisa, care se va sustine pe data de
28.06.2021; interviul, care se va sustine pe data
de 02.07.2021. Dosarele de concurs se depun in
perioada: 08.06.2021-22.06.2021, la sediul
OSIM, str. Ion Ghica nr. 5, Sect. 3 -Bucuresti,
Compartiment Resurse Umane si vor contine
documentele prevazute de art. 6 din: HG. nr.
286/2011. Bibliografia si relatii suplimentare la:
Tel. 0213060800, int. 325 sau la sediul OSIM.
l Liceul Tehnologic ”Lorin Sălăgean”, cu
sediul în localitatea Drobeta Turnu Severin, str.
I. C. Brătianu, nr. 9D, jud. Mehedinți, organizează conform HG nr.286/23.03.2011, concurs
pentru ocuparea postului contractual vacant
temporar de: Îngrijitor I– 1 normă, post vacant
temporar contractual pe perioadă determinată;
Condiții specifice de ocupare a postului: -Studii
generale; -Vechime în specialitate– nu este
cazul. Concursul se va desfășura astfel: -Proba
practică în data de 22.06.2021, ora 9.00, la
sediul Liceului Tehnologic ”Lorin Sălăgean”;
-Proba interviu în data de 23.06.2021, ora 9.00,
la sediul Liceului Tehnologic ”Lorin Sălăgean”.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la
sediul Liceului Tehnologic ”Lorin Sălăgean” în
termen de 05 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial,

Partea a III-a. Date contact: Liceul Tehnologic
”Lorin Sălăgean” Drobeta Turnu Severin, str. I.
C. Brătianu nr. 9D, telefon: 0252222285.

CITAȚII
l Somație. Se aduce la cunoștință că reclamanta Bodola Irma, Com. Reci, sat. Bita, nr.
115, Jud. Covasna, solicită dobândirea prin
uzucapiune a dreptului de proprietate asupra
suprafeței de 1786 mp din imobilul înscris în
C.F. nr. 27977-Reci nr. crt. A1, top. 102, proprietar tabular fiind Kajdi Julianna născută
Birtalan, în cotă de 1/1. Cei interesați pot face
opoziție în termen de 30 zile de la afișare la
Judecătoria Sfântu Gheorghe în dos. nr.
508/305/2021.
l Societatea Profesională Notarială Dobre-Todorescu îi somează pe succcesibilii defunctei
Mihalache Maria, cod numeric personal
2350118113678, decedată la data de 08.07.2012,
cu ultimul domiciliu în localitatea Ezeriș nr.382,
județul Caraș-Severin, să se prezinte în data de
21.07.2021, ora 10.00, la sediul Societății Profesionale Notariale Dobre-Todorescu, din municipiul Reșița, strada I.L.Caragiale nr.4-5, județul
Caraș-Severin, în vederea dezbaterii succesiunii
defunctei Mihalache Maria.
l Judecătoria Constanţa, Str.Trăian, nr.33, Sala
3, dosar nr. 11617/212/2021. Citaţie emisă la
27.05.2021. Heremciuc Mihai, cu ultimul domiciliu în sat Vişina este chemat în această
instanţă, camera Sala 3, în ziua de 24.06.2021,
Completul C14, ora 14.30, în calitate de pârât,
în proces cu Asociația de proprietari Bl. E8,
ABCD în calitate de Reclamant, alte cereri
privind executarea silită citare prin publicitate/
numire curator special. În caz de neprezentare
a părţilor, judecata se va face în lipsă, dacă se
solicită în scris acest lucru de către una din
părţi. Prin înmânarea citaţiei, sub semnătură de
primire, personal sau prin reprezentant legal
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sau convenţional, pentru un termen de judecată, cel citat este prezumat că are în cunoştinţă
şi termenele de judecată ulterioare aceluia
pentru care citaţia i-a fost înmânată.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii generale a insolventei in dosarul nr.
2185/105/2021 Tribunal Prahova, conform
Incheierii din 20.05.2021 privind pe SC Eltung
Flores SRL, cu termenele: depunere declarații
creanță 05.07.2021, întocmirea tabelului preliminar al creanțelor 26.07.2021, întocmirea
tabelului definitiv 19.08.2021, prima Adunare a
Creditorilor avand loc in data 30.07.2021, orele
12:30 la sediul administratorului judiciar din
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab.
7B.
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii generale a insolventei in dosarul nr.
2238/105/2021 Tribunal Prahova, conform
Incheierii din 21.05.2021 privind pe SC Modricons SRL, cu urmatoarele termene: depunere
declarații creanță 05.07.2021, întocmirea tabelului preliminar al creanțelor 26.07.2021, întocmirea tabelului definitiv 09.08.2021, prima
Adunare a Creditorilor avand loc in data
30.07.2021, orele 12:00 la sediul administratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl.
33S1, et. 7, cab. 7B.
l Unitatea Administrativ Teritorială Victoria,
judeţul Brăila, anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 22 şi 23 începând cu data de 10.06.2021 pe
o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei
Comunei Victoria, conform art. 14, alin. (1) şi
(2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Cererile de rectificare
ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul Primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
l Aldea Elena, Voicu Moldoveanu Radu, Voicu
Moldoveanu Ecaterina- Magdalena și Serbea
Alina Gloria anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar
adoptarii planului: Amenajament silvic UP IX
Drajna, amplasat în UAT Drajna, Cerașu, Târgșoru Vechi și Cocorăștii Colți, județul Prahova.
Proiectul deciziei de emitere a avizului de
mediu şi motivele care o fundamentează poate
fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia
Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.
anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de
10 zile de la data prezentului anunt.
l Anunț public. LIDL Romania SCS, titular al
proiectului „Alimentare cu apă din sursă subterană, pentru stropit spațiile verzi ale magazinului Lidl din Calafat, B-dul de Centură, nr.
1D, județul Dolj”, anunță publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de
către APM Dolj în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectul „Alimentare cu apă din sursă subterană, pentru stropit spațiile verzi ale magazinului Lidl din Calafat, B-dul de Centură, nr.
1D, județul Dolj”, propus a fi amplasat în
municipiul Calafat, B-dul de Centură, nr. 1D,
județul Dolj. Proiectul deciziei de încadrare și
motivele care o fundamentează pot fi consultate
la sediul APM Dolj din Craiova, str. Petru
Rareș, nr. 1, în zilele de L-J, între orele 8-16 și
vineri între orele 8-14, precum și la următoarea
adresă de internet www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/
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observații la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicării anunțului
pe pagina de internet a APM Dolj.
l SC White Beach inițiază Modificare proiect
în curs de execuție autorizat cu AC
899/11.12.2019 imobil S+P+2E -camere de
închiriat, împrejmuire teren, amplasare firmă
luminoasă și steaguri, organizare de șantier și
împrejmuire teren prin: schimbare funcțiune în
hotel, amenajări interioare, supraetajare cu un
nivel în limita a 20% din suprafață desfășurată,
modificare fațade și realizare spații tehnice.
l Subscrisa Mein Residence Concept SRL, cu
sediul în București, strada Poienari, nr.1, bl.13,
sc.A, etaj 7, ap. 29, Sector 4, în calitate de
propietar al imobilului din București, strada
Dumbrava Nouă, nr.24, Sector 5, având număr
cadastral 205854, formulăm prezenta notificare prin care vă aducem la cunoștință intenția
de elaborare a Planului Urbanistic de Detaliu,
aferent propunerii subscrisei, vecine cu lotul
dvs. Referitor la documentele de urbanism
afișate, în conformitate cu art.57 și 61 din
Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și
completările ulterioare, ale ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului nr.
2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de
informare și consultare a publicului cu privire
la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip PUD, vecinii propietății pot transmite
comentarii, observații și propuneri -la Registratura Primăriei Sectorului 5 a Municipiului
București, pe adresa de mail: urbanism-pud@
sector5.ro sau în cadrul Direcției de Urbanism
și Amenajarea Teritoriului din Primăria Sectorului 5, în baza programului afișat pe site.
Termenul de depunere a sesizărilor și /sau de
prezentare la sediul instituției pentru discuții,
de către persoanele implicate în procesul de
consultare, este de 15 zile calendaristice, din
momentul publicării pe site a documentelor
care va avea loc de îndată ce procedura de
comunicare a intenției de elaborare a PUD
către dvs.a fost finalizată.
l Unitatea administrativ-teritorială Rojiște,
din judeţul Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele
cadastrale nr.27, 28, începând cu data de
14.06.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul Comunei Rojiște, conform art.14 alin.(1)
şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor putea
fi depuse la sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare depuse prin orice
alte mijloace de comunicare decât cele menţionate mai sus, nu vor fi luate în considerare.
l Lichidatorul judiciar desemnat de Tribunalul Timiș SC L&M Albafruit SRL Timișoara, prin Încheierea Civilă nr. 522/06.05.2021
din dosarul nr. 1954/30/2021, solicită administratorului social al debitoarei să depună toate
documentele prevăzute de 67 alin.(1) din Legea
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă la dosarul menţionat. De asemenea, solicită creditorilor să
depună la Registratura Tribunalului Timiş, în
dosarul nr.1954/30/2021, situaţia creanţelor
reclamate în conformitate cu Legea 85/2014.
Pentru întocmirea Tabelului preliminar al
creanţelor, se vor anexa copii ale actelor doveditoare.

l Unitatea administrativ-teritorială Măceșu De
Jos, din judeţul DOLJ, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.9 și 22, începând cu data de
10.06.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăriei din Comuna Măceșu De Jos, conform
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Cererile
de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primăriei şi pe site-ul
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară. Cererile de rectificare depuse prin
orice alte mijloace de comunicare decât cele
menţionate mai sus, nu vor fi luate în considerare.

Galați și pe site-ul Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară. Primar,
Ionuț Florin Pucheanu.

l Primaria Municipiului Galaţi. Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor
tehnice ale cadastrului. Unitatea administrativ
- teritorială Municipiul Galați, din județul
Galați, anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele
cadastrale nr. 11, 18, 20, începând cu data de
07.06.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul Primăriei Municipiului Galați situat în
Str. Domnească nr. 54, conform art. 14, alin.
(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor putea
fi depuse la sediul Primăriei Municipiului

l Unitatea administrativ-teritorială Sintea
Mare, din județul Arad, anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr. 1, 5, 6 și 14 începând cu
data de 07.06.2021, pe o perioadă de 60 de zile,
la sediul Primăriei Sintea Mare, conform art. 14
alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse de către proprietarii, posesorii sau alți
deținători, la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l Publicare dispozitiv sentinţa civila 683 din
27.04.2021 pronunțată de Judecătoria Moineşti
dosar 2730/260/2018/a1: Admite cererea reclamantului Ganță Claudiu domiciliat Moineşti,
str. Zorilor, bl. 1B, ap. 14, jud. Bacău, in contradictoriu cu paratul Ganță Horaţiu – Ioan,
domiciliat Moineşti, str. Tudor Vladimirescu bl.
A1, ap. 12, jud. Bacău. Constată ca fiind încetată funcţia de curator a lui Ganță Costel.
Numeşte in funcţia de curator al numitului
Ganță Horaţiu Ioan pe reclamantul Ganță
Claudiu.

l Lichidatorul judiciar CII „Dumitru Sandra
Silviana” notifică deschiderea procedurii falimentului debitoarei CISMIGIU & CO CAFE
SRL, în faliment, cu sediul în București, Sector
6, Str.Tincani, nr.4A, bloc 824, scara 2, ap. 49,
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
J40/6489/2011, având CUI:28550810 SRL,
dispusă prin Încheierea de ședință din data de
04.03.2021 pronunțată de Tribunalul BucureștiSecția a-VII-a Civilă, în dosar 6222/3/2021. Prin
prezenta comunicăm următoarele termene
limită procedural astfel cum au fost ele stabilite
de către instanță: termenul pentru înregistrarea
cererilor de admitere a creanțelor: 19.04.2021;
termenul pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar: 29.04.2021; termenul de definitivare a
tabelului creanțelor: 24.05.2021. Pentru creditorii care dețin creanțe față de averea debitorului și care nu au fost notificați nominal
conform art. 42 din Legea 85/2014 în vederea
depunerii la dosarul cauzei, în termen, a cererilor de admitere a creanțelor lichidatorul judiciar, la primirea cererilor, va face aplicabilitatea
art.114 din Legea 85/2014.
l Se notifică intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitoarei Maru Mic SRL,
CUI 25170868, conform hotărârii
2922/27.05.2021 a TB Secţia a VII-a Civilă
dosar 23631/3/2019. Termen limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor
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născute în timpul procedurii 15.06.2021, termen
pentru verificare creanţe, întocmire, afişare
tabel suplimentar 21.06.2021, termen întocmire
tabel definitiv consolidat 30.06.2021. Termen de
judecată 21.10.2021.
l 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 Emirislife
Forever SRL, prin Încheierea civilă nr. 21/JS/
CC/27.05.2021 pronunţată de Tribunalul
Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, în Dosarul
1694/115/2021. Debitorul SC Emirislife Forever
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 S.C. Emirislife
Forever S.R.L, cu sediul social in Reşiţa, Aleea
Herculane, nr. 6, sc. 7, et.4, ap.13, Jud.
Caras-Severin, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J11/160/2013, CUI 31429887
trebuie să procedeze la înscrierea la masa
credală a acestuia prin depunerea cererii de
admitere a creanţei la Tribunalul Caraș-Severin
până la termenul limită din data de 12.07.2021.
Cererile trebuie însoțite de taxa de timbru în
valoare de 200 lei.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

Joi, 3 iunie 2021

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
l În temeiul art. 146 alin.(1) din Legea 85/2014
comunicăm deschiderea procedurii de faliment
a debitorului SC Dublu C.C. Trans SRL, CIF:
3 5 6 8 8 4 7 7 , J 2 5 / 1 0 3 / 2 0 1 6 , d o s a r n r.
2901/101/2020 –Tribunalul Mehedinti. Termen
pentru depunerea cererilor de creanţă la
05.07.2021; Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului suplimentar al creanţelor la
02.08.2021; Termen pentru depunerea eventualelor contestații este de 7 zile de la publicarea în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului
suplimentar şi pentru afişarea tabelului definitiv
consolidat al creanţelor la 30.08.2021. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL
Filiala Timis

ÎNCHIRIERI
l Anunţ de intenţie privind închiriere unui
imobil. Denumirea, adresa, numărul de telefon,
fax, adresa de e-mail, site-ul autorităţii de la
care se poate solicita documentaţia: I.P.J.
Teleorman - Serviciul Logistic, mun. Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 71-73, jud. Teleorman,
telefon: 0247407144, 0247407230, fax:
0247310027, e-mail: logistica@tr.politiaromana.
ro, site web: ttps://tr.politiaromana.ro ; Locul
prestării serviciilor – localitatea Alexandria.
Cantitatea serviciilor care trebuie prestate –
conform caietului de sarcini. Durata contractului – 31.12.2024. Obţinerea documentaţiei:
GRATUIT de la I.P.J. Teleorman - Serviciul
Logistic sau de pe site-ul: https://tr.politiaromana.ro; Termenul limită de depunere a ofertelor: 25.06.2021 ora 12:00; Adresa la care se
transmit ofertele – sediul I.P.J. Teleorman Serviciul Logistic, mun. Alexandria, str. Ion
Creangă, nr. 71-73, jud. Teleorman; Limba în
care se redactează oferta – LIMBA ROMÂNĂ.
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: data
28.06.2021 ora 11:00, la sediul I.P.J. Teleorman
- Serviciul Logistic, mun. Alexandria, str. Ion
Creangă, nr. 71-73, jud. Teleorman; Plata chiriei
se va efectua lunar din bugetul de stat, prin
trezoreria afiliată autorităţii contractante, în
contul deschis de beneficiar. Criterii de calificare: conform Instrucţiunilor pentru ofertanţi.
Criterii evaluare a ofertelor „preţul cel mai
scăzut”. Perioada de timp în care ofertantul
trebuie să îşi menţină oferta valabilă – 60 zile.
Criteriul de atribuire a contractului: „preţul cel
mai scăzut”. Depunerea ofertelor se va efectua
conform instrucţiunilor pentru ofertanţi.

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul S.C. COMATCHIM International S.A., persoană juridică română, având
sediul social în Bucureşti, Str. Doina, nr.17A,
Sector 5, J40/8017/2007, Cui: RO 21614909,
prin prezenta: Convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor S.C. COMATCHIM
International S.A.. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea loc la sediul societăţii, situat în Bucureşti, Str. Doina, nr.17,
Sector 5, în data de 06.07.2021 ora 12:00, cu
următoarea: Ordine de Zi: 1. Alegerea în cali-

tatea de Administrator Unic a domnului Ghitulica Gheorghe, născut la data de 25.08.1934,
pentru o perioadă de 4 ani. 2. Repartizarea
dividendelor. 3. Diverse. În cazul neîndeplinirii
cvorumului de validitate stabilit, Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor va fi reprogramată pentru data de 07.07.2021 ora 12:00, în
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. Acţionarii
înscrişi în Registrul Acţtionarilor până la sfârşitul zilei de 01.07.2021 vor putea participa la
Adunarea Generală Ordinară prin simpla probă
a identităţii acestora făcută cu actul de identitate sau cu procura specială dată în conformitate cu legislaţia în vigoare şi actul constitutiv al
societăţii. Formularele de procura specială se
pot obţine de la sediul S.C. COMATCHIM
International S.A. începând cu data de
22.06.2021. Procurile speciale pentru reprezentare vor fi depuse la registratura societăţii până
la data de 05.07.2021. Informaţii suplimentare
se pot obţine la nr. de telefon 0735.608.272. S.C.
COMATCHIM International S.A., Administrator, Ghitulica Gheorghe.
l S.C. Universalcoop S.R.L. Str. serg. Nuţu Ion
nr.8-12, sector 5, Bucureşti, Tel. 0745.11.90.72;
F a x 0 2 1 . 3 1 0 . 6 3 . 5 1 ; N r. R e g . C o m .
J40/5336/1991, C.U.I. RO404793, Capital
social: 661.410 Lei. Convocator: Consiliul de
Administraţie al S.C. Universalcoop S.R.L., în
temeiul prevederilor Actului Constitutiv Actualizat şi a prevederilor Legii 31/1990 republicată,
convoacă la sediul societăţii din Str. serg. Nuţu
Ion nr.8-10, sector 5, București, Adunarea
Generală a Asociaţilor pe data de 14 Iunie 2021
ora 13.00 cu următoarea ordine de zi: Decizie
privind sumele utilizate de Asociatul Unic al
S.C. Universal Royal Invest S.R.L. și reflectate
în contabilitatea societății Universal Royal
Invest S.R.L.. În cazul neîntrunirii cvorumului
pentru prima convocare, a doua convocare
AGA va avea loc pe data de 15 Iunie 2021 ora
13.00 la sediul societăţii din Str. serg. Nuţu Ion
nr.8-10, sector 5, București cu aceeaşi ordine de
zi, fără altă notificare a asociaţilor. Administratori, Hanganu A. Eugen– Cristian, Oros Iuliana
Cristina.

LICITAȚII
l Casa Oamenilor de Știință, organizează în
data de 15.06.2021, ora 10.30 la sediul Casei
Oamenilor de Știință din Calea 13 Septembrie,
sector 5, licitație cu strigare pentru închirierea a
25 locuri de parcare situate la intrarea în instituţie din Calea Rahovei. Caietul de sarcini
poate fi ridicat gratuit de la registratura instituției (camera M217).
l Anunţ de participare la licitatie pentru
concesiune bunuri domeniul public: 1. Primăria
comunei Vidra, judeţul Ilfov, Cod fiscal
4505570, adresa: localitatea Vidra, strada Principală, nr.80, comuna Vidra, judeţul Ilfov,
telefon 0213612265, fax 0213612264, e-mail:
primariavidra@yahoo.com. 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului care urmează

să fie concesionat: Un teren situat în incinta
Şcolii numărul 3 Sinteşti, din satul Sinteşti, Str.
Principală, comuna Vidra, Judeţul Ilfov, în
suprafaţă de 1250mp, aparţinând domeniului
public al comunei Vidra, cu destinaţia unităţi de
învăţământ timpuriu (creşă). Concesionarea se
face conform O.U.G.57/2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.26 din data de
27.05.2021. 3. Informaţii privind documentaţia
de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini. 3.1
Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
documentaţia de atribuire se poate ridica de la
sediul Primăriei Comunei Vidra. 3.2 Denumirea şi adresa compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartimentul Secretar General al primăriei
Comunei Vidra, comuna Vidra, strada Principală, nr.80, judeţul Ilfov. 3.3 Costul şi condiţiile
de plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul– documentaţia poate fi obţinută
gratuit. 3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.06.2021, ora 11:00. 4. Informaţii
privind ofertele: înscriere licitaţie.4.1. Data
limită de depunere a ofertelor: 24.06.2021, ora:
14:30. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Vidra, str. Principală
nr.80, comuna Vidra, satul Vidra, Județul
Ifov.4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă oferta: un exemplar. 5. Data şi locul la
care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: licitația se va desfășura în data
de 24.06.2021, ora 16:00 la sediul Primăriei
comunei Vidra, str. Principală nr.80, comuna
Vidra, satul Vidra, Județul Ifov. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail a instanţei competente în solutionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instaţei: Tribunalul Ilfov- Secţia de
Contencios administrativ şi Fiscal, Buftea str.
Ştirbei Vodă nr.24, Judeţul Ilfov, Telefon:
021.312.23.43, Fax: 021.312.23.51 E-mail:
valentina.minca@just.ro. 7. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării: 02.06.2021.
l Anunţ de participare la licitaţie pentru
concesiune bunuri domeniul public: 1. Primăria
comunei Vidra, judeţul Ilfov, Cod fiscal
4505570, adresa: localitatea Vidra, strada Principală, nr.80, comuna Vidra, judeţul Ilfov,
telefon 0213612265, fax 0213612264, e-mail:
primariavidra@yahoo.com. 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului care urmează
să fie concesionat: Un teren situat în incinta
Şcolii numărul 2 Creţeşti, Şcoala Veche
Creţeşti, din satul Creţeşti, Str. Principală,
comuna Vidra, Judeţul Ilfov, în suprafaţă de
1000mp, aparţinând domeniului public al
comunei Vidra, cu destinaţia unităţi de învăţământ timpuriu (creşă). Concesionarea se face
conform O.U.G.57/2019 şi conform Hotărârii
Consiliului Local nr.25 din data de 27.05.2021.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini. 3.1 Moda-
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litatea sau modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: documentaţia de
atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei
Comunei Vidra. 3.2 Denumirea şi adresa
compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul
Secretar General al primăriei Comunei Vidra,
comuna Vidra, strada Principală, nr.80, judeţul
Ilfov. 3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul–
documentaţia poate fi obţinută gratuit. 3.4
Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
16.06.2021, ora 11:00. 4. Informaţii privind
ofertele: înscriere licitaţie. 4.1. Data limită de
depunere a ofertelor: 24.06.2021, ora 14:30. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria
comunei Vidra, str. Principală nr.80, comuna
Vidra, satul Vidra, Județul Ifov. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă oferta: un
exemplar. 5. Data şi locul la cre se va desfăşura
sedinţa publică de deschidere a ofertelor: licitația se va desfășura în data de 24.06.2021, ora
15:00 la sediul Primăriei comunei Vidra, str.
Principală nr. 80, comuna Vidra, satul Vidra,
Județul Ifov. 6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a
instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea instaţei:
Tribunalul Ilfov- Secţia de Contencios administrativ şi Fiscal, Buftea str. Ştirbei Vodă nr.24,
Judeţul Ilfov, Telefon: 021.312.23.43, Fax:
021.312.23.51 E-mail: valentina.minca@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării:
02.06.2021.
l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244/519.800,
numită adminsitrator judiciar conform incheierii din data de 27.05.2021, Tribunal Ilfov,
dosar nr. 1365/93/2021, anunţă deschiderea
procedurii generale a insolvenței debitorului
China Town Grup de Investitii SRL, Com.
Afumati, Sat Afumati, Str. Fabricii, Nr.1,
Spatiul Comercial H8M11, Județ Ilfov, CUI
30704059, J23/2726/2012. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 12.07.2021. Termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor
este 02.08.2021. Termenul pentru întocmirea
tabelului definitiv al creanţelor este 30.08.2021.
Prima adunare a creditorilor la data de
09.08.2021 ora 14:00.
l Via Insolv SPRL Ploieşti, str. Banatului, nr. 1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 519800, numită
lichidator judiciar conform sentintei nr.
279/26.05.2021 Tribunal Prahova, dosar nr.
4905/105/2020, anunţă deschiderea procedurii
simplificate a falimentului debitorului debitorului Blue Flamingo SRL, cu sediul social în
Ploiesti, Str. Romana, nr. 28-30, etj.3, jud.
Prahova, J29/895/2017, CUI 37441154.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor este de 12.07.2021.

Termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului
suplimentar al creanţelor este 12.08.2021.
Termenul pentru întocmirea tabelului definitiv
consolidat al creanţelor este 10.09.2021.
l Malucom SRL prin lichidator judiciar VIA
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie
publică la prețul de 4.764 lei autovehicul Dacia
Logan MCV, nr. înmatriculare DB09NKG, an
2007, motorină, peste 200.000 km, ușă înfundată, geam spate lipsă, zgârieturi, pete de
rugină, ITP expirat din 2019. Persoanele interesate vor achizitiona dosarul de prezentare de la
lichidatorul judiciar şi vor depune documentele
de participare la licitaţie cu cel putin o zi
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în
11.06.2021, ora 13/00 la sediul lichidatorului,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti,
tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în zua de 18.06.2021,
aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Primăria Comunei Mischii organizează licitație publică deschisă pentru Contract de
prestări servicii privind evaluarea bunului
imobil situat în Comuna Mischii, Sat Motoci,
Str.Agromecului, nr.51 Nr. Cad./ Nr. CF 6467 în
suprafață totală de 506mp, domeniul privat
UAT Comuna Mischii în vederea demarării
procedurilor de licitație publică pentru vânzare
Condițiile de participare sunt prevăzute în
documentația de licitație ce se poate ridica de la
sediul Primăriei Comunei Mischii. Documentele
de participare se pot depune la sediul Primăriei
Comunei Mischii până la data de 25.06.2021,
ora 12.00. Termenul limită până la care ofertanții pot solicita clarificări este de 5 zile înainte
de data limită de depunere a ofertelor. Licitația
se va desfăsura la sediul Primăriei Comunei
Mischii la data de 28.06.2021, ora 12.00. Informații suplimentare se pot obține de la sediul
Primăriei Comunei Mischii sau la numarul de
telefon: 0251.450.194, persoană de contact:
Inspector Achiziții Claudia Martie.
l SCP Insolvein SPRL Timişoara, cu sediul in
Timişoara, str.Simion Bărnuţiu, nr.71, ap.1, în
calitate de lichidator judiciar al SC RFG Vlatob
SRL, Timișoara, str.Bucovina, nr.45B, jud.
Timiș, organizează licitație publică cu strigare
în fiecare zi de miercuri a fiecărei săptămâni,
începând cu data de 16.06.2021, ora 12.00, la
sediul lichidatorului judiciar, iar în caz de nevalorificare se vor repeta în fiecare zi de vineri,
pentru vânzarea bunurilor imobile și mobile
după cum urmează: Bunuri mobile: Semiremorca Schmitz (an 2004 si 2007)- nefuncționale- 19.600Lei +TVA. Cei interesaţi să
participe la licitaţia publică cu strigare vor
depune ofertele de cumpărare, la sediul lichidatorului judiciar indicat mai sus. Prețul integral
al bunurilor se va achita în termen de maxim 2
zile pentru bunurile mobile. Cumpărătorul va
suporta toate taxele de transcriere. Alte informaţii le puteţi afla de la lichidatorul judiciar la
tel.0256.206.661, 0722.703.385.

l SCP Insolvein SPRL Timişoara, cu sediul
în Timişoara, str.Simion Bărnuţiu, nr.71, ap.1,
în calitate de lichidator judiciar al SC Diskkret Flora SRL Arad, dosar 1868/108/2020,
organizează licitație publică cu strigare în
fiecare zi de miercuri a fiecărei săptămâni,
începând cu data de 16.06.2021, ora 12.00, la
sediul lichidatorului judiciar, iar în caz de
nevalorificare se vor repeta în fiecare zi de
vineri, pentru vânzarea bunurilor imobile și
mobile după cum urmează: Bunuri mobile:
aparat f lymax f450 cu cititor și jetoniera,
cuptor electric pizza basic, banc pt. pizza cu 3
uși +vitrină de ingrediente, formator aluat
pizza 400mm dsa420 t&g, malaxor aluat ibt
40 2v timer și roti, program informatic s2s
imperial bar pro- preț total: 12.700 Lei +TVA.
Cei interesaţi să participe la licitaţia publică
cu strigare vor depune ofertele de cumpărare,
la sediul lichidatorului judiciar indicat mai
sus. Prețul integral al bunurilor se va achita în
termen de maxim 2 zile pentru bunurile
mobile. Cumpărătorul va suporta toate taxele
de transcriere. Alte informaţii le puteţi afla de
la lichidatorul judiciar la tel.0256.206.661,
0722.703.385.
l SC DHC CO SRL, din Municipiul Craiova,
Calea Unirii, nr.169, Județul Dolj, România,
cod poștal 200330, vă invită să participați la
procedura concurențială pentru atribuirea
contractului privind servicii de consultanță în
management în cadrul proiectului
„Construire centru de vinificaţie Domeniile
Dascălu”, proiect cofinanțat prin Programul
Național de Sprijin în sectorul vitivinicol
2019-2023. Obiectul contractului de consultanță în management: Servicii de managementul investiției pentru obiectivul de
investiții „Construire centru de vinificație
Domeniile Dascălu”. Durata contractului: 24
luni. Valoarea estimată a contractului:
190.000,00 Lei fără TVA. Criteriul atribuirea:
prețul cel mai scăzut. Data și ora-limită de
depunere a ofertelor: Data: 07.06.2021, ora
16.00. Data și ora ședinței de deschidere:
Data: 08.06.2021, ora 09.00. Adresa și modul
de obținere a documentației de atribuire:
Documentația de atribuire se poate obține
printr-o solicitare scrisă la următoarea adresa
de e-mail: florin.opris@doomeniiledascalu.ro.
Ofertele se vor depune la următoarea adresă:
Municipiul Craiova, Strada Râului, nr.429,
Județul Dolj, România. Modul de prezentare
al ofertelor: Ofertantul trebuie să prezinte un
(1) exemplar al ofertei în original, în plic
sigilat, pe care să fie trecute adresa achizitorului. Pentru informații suplimentare legate
de contract vă invităm să ne contactați la
telefonul 0725.005.500 și sau, la adresa de
e-mail: f lorin.opris@doomeniiledascalu.ro,
persoană de contact este Florin Opriș.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie

ANUNȚURI
1 9 1 8 , n r. 6 6 , j u d e ț u l G a l a ț i , t e l e f o n
0372/364.111, fax 0236/816.054, e-mail: registratura@municipiultecuci.ro, cod fiscal
4269312. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să
fie închiriat: 1 pajiște permanentă situată în
extravilanul municipiului: T45 -12 ha, conform
caietului de sarcini, aparținând domeniului
privat al Municipiului Tecuci, conform art.333,
art.335 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 și H.C.L.
nr. 36/30.03.2021. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietele de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: se
poate ridica de la Primăria Municipiului
Tecuci. 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: Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat din
Municipiul Tecuci, Strada 1 Decembrie 1918,
nr.66, judeţul Galaţi. 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: 50 lei, se
poate achita cu numerar la Casieria Primăriei
Municipiului Tecuci. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificarilor: 15.06.2021, ora 12.00.
4. Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită
de depunere a ofertelor: 24.06.2021, ora 09.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Registratura Primăriei Municipiului Tecuci din
Municipiul Tecuci, Strada 1 Decembrie 1918,
nr.66, judeţul Galați. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
24.06.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei
Municipiului Tecuci, Strada 1 Decembrie 1918,
nr.66, judeţul Galați. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Judecătoria Tecuci, localitatea Tecuci, Str.
Costache Racoviță, nr.28 bis, județul Galați,
telefon 0236/820.039, fax 0236/829.610, e-mail:
judtecuci@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 02.06.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana
de contact: U.A.T.Valea Mărului, comuna
Valea Mărului, Str.Preot Gheorghe Gafton,
nr.2, județul Galați, telefon/fax 0236/863.400,
e-mail: valea_marului@gl.e-adm.ro, cod fiscal
3655900. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: -1.000mp teren arabil,
identificat cu CF 11484, Tarla 49, Parcela 148,
Lot 2; -1.000mp teren arabil, identificat cu CF
11485, Tarla 49, Parcela 148, Lot 3; -1.000mp
teren arabil, identificat cu CF 11486, Tarla 49,
Parcela 148, Lot 4; -1.000mp teren arabil,
identificat cu CF 11487, Tarla 49, Parcela 148,
Lot 5; bunuri ale domeniului privat ale U.A.T.
Va l e a
Mărului,
conform
H.C.L.nr.41/28.05.2021 și temeiului 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
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și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care
pot obține un exemplar din documentația de
atribuire: se poate obține de la Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei
Comunei Valea Mărului, Str.Preot Gheorghe
Gafton, nr.2, județul Galați. 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: 50Lei/exemplar, ce se achită
numerar la casieria instituției. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
16.06.2021, ora 10.00. 4.Informații privind
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 25.06.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Compartimentul
Secretariat din cadrul Primăriei Comunei
Valea Mărului, Str.Preot Gheorghe Gafton,
nr.2, județul Galați. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: într-un
singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data și
locul la care se va desfășura ședința publică
de deschidere a ofertelor: 25.06.2021, ora
11.00, sediul Primăriei Comunei Valea
Mărului, Str.Preot Gheorghe Gafton, nr. 2,
județul Galați. 6.Denumirea, adresa, numarul
de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului
Galați, municipiul Galați, Str.Brăilei, nr.153,
județul Galaţi, telefon 0236/460.027, fax
0236/412.130, e-mail: tr-galati-comunicari@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 02.06.2021.
l Debitorul SC STELARIS L.T.D. SRL, societate în faliment, in bankrupcy, en faillite, cu
sediul în Strehaia, str. Alexandru Ioan Cuza
nr. 56A, jud.Mehedinţi, CIF: 16854620,
J25/513/2004, aflat în procedura de faliment
dosar nr. 2258/101/2017 pe rolul Tribunalului
Mehedinti, prin lichidator judiciar Consultant
Insolvență SPRL, cu sediul Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi, scoate
la vânzare, la pretul diminuat cu 25% fata de
pretul stabilit prin Raportul de Evaluare nr.
47 din data de 03.04.2018, urmatoarele bunuri
m o b i l e : - * A u t o t u r i s m V W PA S S AT,
MH-98-USA, marca VOLKSWAGEN, numar
de omologare AC111P1811C95E3, numar de
identificare WVWZZZ3BZ4E285837, an de
fabricatie 2004, culoare ALBASTRU* la
pretul de 840 euro – Exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii).
Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul
judiciar procedează la vânzarea bunurilor
mobile descrise anterior, il reprezinta Sentinta
nr. 52/2017 din data de 05.10.2017 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de
către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 2258/101/2017 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti. Licitaţia va avea loc în Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud.Mehedinţi
la data de 15.06.2021 orele 14:oo. Participarea
la licitaţie este condiţionată de consemnarea,
a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire
al licitaţiei cu cel putin 2 ore inainte de ora
licitatiei si achizitionarea caietului de sarcini
in valoare de 500 lei. Cont deschis la CEC
B A N K S . A . , s u b n r. R O 3 6 C E C E B00030RON0076553. Invităm pe toti cei care
vor sa se prezinte la şedinţa de licitaţie la
termenul de vânzare, la locul fixat în acest
scop şi pâna la acel termen să depună oferte
de cumpărare. Somam pe toti cei care pretind
vreun drept asupra bunurilor mobile sa
anunte lichidatorul judiciar inainte de data

stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii la telefon-fax
0742592183, sau 0256/220827, email: office@
consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar,
Consultant Insolvență SPRL.
l 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 administrator judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul
ales in Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A,
jud.Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in
RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat
coordonator Serban Valeriu, scoate la vânzare,
la preturile stabilite diminuate cu 40% fata de
preturile 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 25.03.2021, urmatoarele
bunuri imobile: 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 390.150,00 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 111.882,00 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 121.176,00 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 154.224,00 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
588.522,00 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 103.917,00 Euro, Teren si vita de
vie in suprafata de 90.834 mp situate in
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF
50072 si nr cadastral 50072 la pretul de
pornire a licitatie in suma de 166.770,00 Euro.
Total suprafata de teren si vita de vie valorificata in bloc - 891.418 mp. Valoarea totala a
bunurilor este de 1.636.641,00 Euro, pret
neafectat de TVA (echivalentul in lei la cursul
BNR din ziua platii). Licitaţia va avea loc la
biroul administratorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti la data de 14.06.2021, 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 Tribunalul Mehedinti Secţia a
II - a Civilă de Contencios Administrativ si
Fiscal în dosarul nr. 1726/101/2019. Creditori
ipotecari: DGRFP Craiova AJFP Mehedinti,
U.A.T. Com Punghina, M.C. Vivai Italia
S.C.A. si Cabinet Av. Predescu Daniela. Participarea la licitaţie este condiţionată de
consemnarea în contul unic de insolventa al
debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise
SRL, pana la data de 11.06.2021 orele 17.00 a
unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire
pentru bunul imobil pe care intentioneaza sa-l
achizitioneze precum şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 1.000,00 lei + TVA.

Cont deschis la Banca Romaneasca S.A, sub
nr. RO11BRMA0999100087949896. Invităm
pe toti cei care vor să participe la şedinţa de
licitaţie să transmita oferte de cumpărare și
documentele în copie xerox din care rezultă
faptul că a fost achitată garanția de licitație și
contravaloarea caietului de sarcină la adresa
de email: office@consultant-insolventa.ro.
Avand in vedere măsurile de prevenire a
răspândirii virusului COVID 19 (CORONAVIRUS), precum si a ordonantelor militare
emise, administratorul judiciar recomanda ca
participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem
de videoconferinta, iar in masura in care se
doreste participarea fizica se impune prezenta
unui singur participant care sa respecte masurile impune de autoprotectie (masca, manusi,
halat, etc.).Somam pe toti cei care pretind
vreun drept asupra bunurilor imobile descrise
anterior sa anunte administratorul judiciar
inainte de data stabilita pentru vânzare în
termen, sub sanctiunea prevazută de lege.
Relaţii suplimentare la telefoanele:
0756482035, 0742592183 0252/354399, email
office@consultant-insolventa.ro, sau la sediul
profesional al administratorului judiciar.
Administror judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL Filiala Timis, prin ec. Serban Valeriu.
l Lichidator judiciar, societăți profesionale de
insolvență, asociate prin contract, Yna
Consulting SPRL ŞI Consultant Insolvenţă
SPRL, cu sediul procesual ales în Drobeta-Turnu-Severin, str.Mărăşeşti, nr.18, jud.
Mehedinţi, anunţă licitaţie publică cu strigare
pentru vânzarea bunurilor imobile existente în
proprietatea debitoarei SC Izometal-Magellan
SRL, cu sediul în Drobeta-Turnu-Severin,
str.I.C. Brătianu, nr. 11, parter, camera 2,
judeţul Mehedinţi, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului Mehedinţi sub nr.
J25/276/2012, având cod de identificare fiscală
nr.6633311, aflată în procedura de faliment,
conform sentinţei nr. 177/2016 din şedinţa
publică din data de 16.05.2016 pronunţată de
Tr i b u n a l u l M e h e d i n ţ i î n d o s a r
nr.6902/101/2012, după cum urmează: apartament cu 3 camere și dependințe, situat în loc.
Arad, str. Ioan Paun Pincio, nr.10-12, ap.1,
parter, județul Arad, având suprafața utilă de
92,42mp, CF300182-C1-U13 Arad, nr. cadastral/nr. topografic 7961-C1-U1, terenul aferent
blocului are o suprafață totală de 479 mp,
cotă indiviză de 37/479 părți fiind aferentă
ap.1; compus din 3 camere, bucătărie, antreu,
baie, pasaj, 2 debarale, logie, 1/10 din garaj în
suprafață utilă de 131,52mp- preț pornire
licitație 71.800,00 Euro exclusiv TVA- preț
stabilit prin Raportul de expertiză tehnică-judiciară nr.01/15.01.2019 de expert tehnic
judiciar *ing.Mircea Suciu* Tg.Mureș; apartament cu 2 camere și dependințe, situat în
loc. Timișoara, str.Stuparilor, nr.45A, scara B,
et.II, ap.14, județul Timiș, având suprafața
utilă de 55,50mp, CF nr. 400316-C1-U10
Timișoara, nr. cadastral/nr. topografic
30024/B/XIV; compus din 2 camere, 2 holuri,
baie, bucătărie, 2 balcoane, cu 3,82% p.c.i. și
cu 16/469mp cu drept de proprietate ocupat
de bloc scara B și servitute de trecere pe
drumul de acces; Boxa B5 este evidențiată în
CF nr.400316-C1-U68, suprafață utilă de
5,30mp, cu 0,33 părți comune indivize și
2/469mp teren- preț pornire licitație
58.600Euro exclusiv TVA- preț stabilit prin
Raportul de expertiză tehnică-judiciară
nr.06/28.01.2019 de expert tehnic judiciar
*ing.Mircea Suciu* Tg.Mureș; teren intravilan, în suprafață de 565mp, situat în loc.
Caransebeș, str. Calea Orșovei, nr.3-5, jud.

Caraș-Severin, CF31595 Caransebeș, nr.
cadastral/nr. topografic CAD: 2014 Top.
XXXVI (1932/2-1931-1932/1)- Caransebeș și
Construcție P+1E+M și mansardare,
construcție existentă, având nr. cadastral
CAD: C1 Top: XXXVI (1932/2-1931-1932/1)preț pornire licitație 334.800Euro exclusiv
TVA- preț stabilit prin Raportul de expertiză
tehnică-judiciară nr.95/08.04.2019 de expert
tehnic judiciar *ing.Mircea Suciu* Tg.Mureș;
teren intravilan, în suprafață de 532mp, situat
în loc.Caransebeș, str.Calea Orșovei, nr.7, jud.
Caraș-Severin, CF33192 Caransebeș, nr.
cadastral/nr. topografic Top. 1932/3- Caransebeș și Construcție, având nr. cadastral CAD:
C1 Top: 1932/3- preț pornire licitație
86.900Euro exclusiv TVA- preț stabilit prin
Raportul de expertiză tehnică-judiciară nr.
108/03.06.2019 de expert tehnic judiciar *ing.
Mircea Suciu* Tg.Mureș; teren intravilan,
categoria de folosință „curți construcții“, în
suprafață de 600mp, situat în loc.Dumbrăvița,
str.A.Lăpușneanu, nr.1, jud.Timiș, CF402832
Dumbrăvița și construcțiile C1 în CF 402832C1- Casă P+M- preț pornire licitație total
162.100Euro exclusiv TVA- preț stabilit prin
Raportul de expertiză tehnică-judiciară nr.
126/11.09.2019 de expert tehnic judiciar *ing.
Mircea Suciu* Tg.Mureș, după cum urmează:
apartament 1 compus din 2 camere, bucătărie,
antreu, casa scării, baie și hol la parter, iar la
mansard 3 camere, baie hol și balcon, cu
47,03% p.c. gen. și 282/600mp teren în proprietate, având nr. CF individ. 402732-C1-U1, cu
suprafață utilă de 104,05mp; apartament 2
situat la parter, compus din camera și baie, cu
5,21% p.c. gen. și 31/600 mp teren în proprietate, având nr. CF individ. 402732-C1-U2, cu
suprafață utilă de 11,52 mp; apartament 3
situat la parter, compus din 2 camere, hol și
baie, cu 12,46% p.c. gen. și 75/600mp teren în
proprietate, având nr. CF individ. 402732-C1U3, cu suprafață utilă de 27,56mp; apartament 4 situat la parter, compus din camera și
baie, cu 6,86% p.c. gen. și 41/600mp teren în
proprietate, având nr. CF individ. 402732-C1U4, cu suprafață utilă de 15,19mp; apartament 5 situat la parter, compus din 2 camere,
hol, baie și balcon, cu 13,01% p.c. gen. și
78/600mp teren în proprietate, având nr. CF
individ. 402732-C1-U5, cu suprafață utilă de
28,79mp; apartament 6 situat la mansardă,
compus din 2 camere, hol, baie, încăpere și 2
balcoane, cu 15,43% p.c. gen. și 93/600mp
teren în proprietate, având nr. CF individ.
402732-C1-U6, cu suprafață utilă de 34,15mp;
teren intravilan situat în intravilanul extins al
Comunei Recaș, loc. Nădaș, jud.Timiș, înscris
în Cartea Funciară după cum urmează: CF
nr.402752, nr. cad. 50142- teren intravilan în
suprafață de 1.882mp; CF nr.402643, nr. cad.
50143- teren intravilan în suprafață de
1.246mp; CF nr.403011, nr. cad. 50144- teren
intravilan în suprafață de 1.097mp; CF nr.
402522, nr. cad. 50145- teren intravilan în
suprafață de 1.041mp; CF nr.402578, nr. cad.
50146- teren intravilan în suprafață de
1.046mp; CF nr.402521, nr. cad. 50147- teren
intravilan în suprafață de 1.012 mp; CF nr.
402525, nr. cad. 50148- teren intravilan în
suprafață de 1.069mp; CF nr.403106, nr. cad.
50149- teren intravilan în suprafață de
5.319mp; CF nr.402523, nr. cad. 50150- teren
intravilan în suprafață de 3.237 mp; CF nr.
402529, nr. cad. 50151- teren intravilan în
suprafață de 944mp; CF nr. 402912, nr. cad.
50152- teren intravilan în suprafață de
849mp; CF nr.402760, nr. cad. 50153- teren
intravilan în suprafață de 755 mp; CF
nr.402524, nr. cad. 50154- teren intravilan în

suprafață de 1.540 mp; CF nr.402580, nr. cad.
50155- teren intravilan în suprafață de
998mp; CF nr.402536, nr. cad. 50156- teren
intravilan în suprafață de 909mp; CF
nr.402526, nr. cad. 50162- teren intravilan în
suprafață de 2.140 mp; CF nr. 402585, nr. cad.
50128- teren intravilan în suprafață de
10.517mp; CF nr. 408363, nr. cad. 408363teren intravilan în suprafață de 4.088mp; CF
nr.402881, nr. cad. 50209- teren intravilan în
suprafață de 942mp; CF nr.400472, nr. cad.
502103- teren intravilan în suprafață de 1.135
mp- preț pornire licitație 346.826Euro
exclusiv TVA- preț stabilit prin Raportul de
expertiză tehnică-judiciară nr. 128/17.09.2019
de expert tehnic judiciar *ing.Mircea Suciu*
Tg.Mureș (Vânzarea acestui teren se poate
face și individual pentru fiecare CF, prețul de
pornire fiind cel stabilit în Raportul de expertiză tehnică judiciară nr. 128/17.09.2019,
întocmit de expert tehnic judiciar ing.Mircea
Suciu Tg.Mureș, dispus de Tribunalul Specializat Mureș în dosarul nr.6902/101/2012/a44).
Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul
judiciar procedează la vânzarea bunurilor
imobile descrise mai sus, îl reprezintă Sentinţa
nr. 177/2016 din şedinţa publică din data de
16.05.2016, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, în dosarul
6902/101/2012, prin care s-a dispus deschiderea procedurii de faliment împotriva debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, Încheierea
din ședința publică de la 05.08.2020 pronunțată de Tribunalul Specializat Mureș în
dosarul nr. 6902/101/2012/a44- executorieavând ca obiect „anulare acte frauduloase“,
precum si Decizia nr. 65/2021 din ședința
publică de la 02.02.2021 pronunțată de Curtea
d e A p e l Tâ r g u M u r e ș î n d o s a r u l n r.
6902/101/2021/a44- irevocabilă. Licitația va
avea loc în Drobeta-Turnu-Severin, str.Banovitei, nr.5, jud.Mehedinţi, la data de
15.06.2021, ora 13.30, iar în cazul în care
bunurile nu vor fi valorificate, licitația va fi
reluată, în aceleași condiții, la data de
22.06.2021, ora 13.30, la data de 29.06.2021,
ora 13.30, la data de 06.07.2021, ora 13.30, la
data de 13.07.2021, ora 13.30, respectiv la
data de 20.07.2021, ora 13.30. Participarea la
licitaţie este condiţionată de achiziţionarea
caietului de sarcini şi consemnarea unei
cauţiuni de 10% din preţul de pornire al licitaţiei, până la cel târziu ziua anterioară organizării licitaţiei în contul unic de insolvenţă
deschis la BRD GSG SA, sub nr. RO 94
BRDE 260 SV 576 5840 2600. Invităm pe toţi
cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în
acest scop şi pâna la acel termen să depună
oferte de cumpărare. Somăm pe toti cei care
pretind vreun drept asupra imobilelor să
anunţe lichidatorul judiciar înainte de data
stabilită pentru vânzare în termen, sub sancţiunea prevazută de lege. Informaţii suplimentare, privind bunurile scoase la licitaţie, la
telefoanele: 0252.328.293, 0744.528.869,
0252.354.399, 0742.592.183, 0256.220.827 sau
0745.267.676 şi pe site-urile: www.ynaconsulting.ro şi www.consultant-insolventa.ro

PIERDERI
l Pierdut card tahograf seria 1JIP002, pe
numele Crăciun Vasile, domiciliat în com.
Gura Ialomiţei. Se declară nul.
l Pierdut legitimație student aparținând lui
Huială Mihai-Cristian. Declar acest act nul.

