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OFERTE SERVICIU
l SIHA KNIT FASHION SRL Satu Mare
angajăm programator cu experiență minim
3 ani la mașini STOLL și programare M1+,
cunoștințe foarte bune limba engleză.
CV-urile la: resurseumane@siha.ro
l Primăria Orașului Panciu, cu sediul în
Panciu, Strada Titu Maiorescu, nr.15,
județul Vrancea, organizează concurs,
pentru ocuparea următorului post contractual vacant, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificată şi completată de H.G. nr.
1027/2014 și art.II din Legea nr.203/2020
pentru modificarea și completarea Legii nr.
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19. Denumirea postului -magaziner, treaptă profesională debutant.
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor -studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechimea
în muncă -nu necesită vechime în muncă.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: -proba scrisă în data de 25 august
2021, ora 13.00, la sediul instituției; -proba
interviu în data de 27 august 2021, ora 9.00,
la sediul instituției. Data limită până la care
candidaţii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile lucrătoare de la
afişare, la sediul instituției. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Orașului
Panciu, persoană de contact: Drîmbă
Mihaela, telefon 0237/275.811, e-mail:
contact@primaria-panciu.ro
l Primăria Sector 5 cu sediul în Bucuresti,
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11 Sector 5,
CIF 4433953, organizează concurs conform
Hotărârii nr. 1027/2014 pentru modificarea
şi completarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011
pentru:- două posturi de Inspector de specialitate gradul IA, pe perioadă nedeterminată la Biroul Fond Funciar – SECRETAR
GENERAL AL SECTORULUI 5, vechime
în specialitatea studiilor necesare exercitării
- minimum 1 an, studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă, organizat în data de 25.08.2021 ora 10:00.
Condiţiile de participare, condiţiile de

desfăşurare ale concursului şi alte date
necesare desfăşurării acestuia, sunt afişate
pe site-ul Primăriei Sectorului 5 și publicate
pe portalul www.posturi.gov.ro. Dosarele se
depun la sediul Primăriei Sectorului 5 se va
face în perioada 03.08.2021 – 16.08.2021
până la ora 16:00, din Str. Fabrica de
Chibrituri nr. 19-11, Sector 5, București,
Direcția de Resurse Umane. Informații
suplimentare la tel. 21.314.43.18 interior
1116 - Direcția de Resurse Umane.
l Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Neamţ, cu sediul în municipiul
Piatra Neamţ, str. Mihai Eminescu, nr.26B,
organizează concurs pentru ocuparea a 1
post temporar vacant, până la revenirea
titularului de drept pe post, funcţie contractuală de execuţie, perioadă determinată:
Serviciul Publicitate Imobiliară– Biroul de
Cadastru și Publicitate Imobiliară Bicaz
-Referent treapta IA- 1 post. Concursul se
va desfăşura după calendarul următor:
-Proba scrisă- în data de 18.08.2021, ora
10.00; -Proba interviu- în data de
24.08.2021, ora 10.00. Cerinţele postului
Referent treapta IA: -studii medii- absolvite
cu diplomă de bacalaureat; -vechime în
muncă minim 6 ani și 6 luni. Dosarele de
înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei din municipiul Piatra Neamţ, str.
Mihai Eminescu, nr.26B, în termen de 5 zile
lucrătoare de la afişarea anunţului pentru
ocupare a unui post de execuţie contractual
temporar vacant, în timpul programului
normal de lucru. Relaţii suplimentare se pot
obţine de la sediul O.C.P.I. Neamţ, la adresa
sus-menţionată, telefon 0233-21.71.42.
l Anunt. Primaria Sector 5 organizează
concurs în vederea încadrării pe perioadă
determinată în condiţiile Legii nr. 53/2003
– Codul Muncii, r., cu modificările şi
completările ulterioare şi a Regulamentului
de ocupare a postului înfiinţat în afara
organigramei pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile la nivelul Primăriei Sectorului 5
aprobat prin H.C.L. nr. 238/31.10.2019, în
data de 17.08.2021 ora 10:00 pentru
ocuparea funcţiei contractuale de: 1.
Expert implementare 2 – Expert informare
și cooptare grup țintă. Codul ocupației:
243212 specialist relații sociale. Salariu brut
– 6.031,00 lei/luna, 84 ore/luna (4 ore/zi)
71,79 lei/ora brut. 2. Expert implementare 4
- Expert informare și cooptare grup țintă.
Codul ocupației: 243212 specialist relații
sociale. Salariu brut – 6.031,00 lei/luna, 84
ore/luna (4 ore/zi) 71,79 lei/ora brut. Condiţiile de participare, condiţiile de desfăşurare

ale concursului şi alte date necesare desfăşurării acestuia, sunt afişate la sediul instituţiei si pe site-ul Primăriei Sector 5.
Dosarele se depun la sediul Primăriei Sectorului 5 din Str. Fabrica de Chibrituri nr.
9-11, Sector 5, București, în termen de 5
zile lucrătoare de la data publicării anunțului. Informaţii suplimentare la tel.
021.314.43.18 interior 1116 – Direcţia de
Resurse Umane.
l Spitalul Județean de Urgență Slatina,
jud.Olt, str.Crișan, nr.5, organizează concurs
în data de 25.08.2021, proba scrisă, pentru 1
post vacant de muncitor calificat -instalator,
treapta IV, nivel studii medii /generale, 1
post vacant de muncitor calificat -instalator,
treapta I, nivel studii medii/generale, 1 post
vacant de muncitor calificat -zugrav, treapta
I, nivel studii medii/generale, 1 post vacant
de muncitor calificat -zidar, treapta I, nivel
studii medii/generale, 1 post vacant de
muncitor calificat -electrician, treapta II,
nivel studii medii /generale, 1 post vacant de
muncitor calificat -electrician, treapta IV,
nivel studii medii /generale, 1 post vacant de
muncitor calificat -lăcătuș mecanic, treapta
IV, nivel studii medii /generale, la Formația
întreținere și reparații instalații electrice,
din cadrul Atelierului de Intreținere și
Reparații Instalații, Utilaje, Clădiri.
Condiţii specifice de participare: a)Pentru
postul de muncitor calificat -instalator,
treapta IV: -școala generala /studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -curs
calificare în meserie; -fără vechime. b)
Pentru postul de muncitor calificat -instalator, treapta I: -școala generala /studii
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-curs calificare în meserie; -9 ani vechime în
meserie. c) Pentru postul de muncitor calificat -zugrav, treapta I: -școala generală/
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; -curs calificare în meserie; -9 ani
vechime în meserie. d) Pentru postul de
muncitor calificat -zidar, treapta I; -școala
generală/studii medii absolvite cu diplomă
de bacalaureat; -curs calificare în meserie; -9
ani vechime în meserie. e)Pentru postul de
muncitor calificat -electrician, treapta II:
-școală generală/studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -curs calificare în
meserie; -6 ani vechime în meserie; f) Pentru
postul de muncitor calificat -electrician,
treapta IV: -școală generală /studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -curs
calificare în meserie; -fără vechime; g)
Pentru postul de muncitor calificat -lăcătuș
mecanic, treapta IV: -școală generală /studii
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-curs calificare în meserie; -fără vechime.

Concursul se organizează la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina în data
de 25.08.2021, ora 09.00 -proba scrisă şi în
urmatoarele 4 zile lucrătoare -proba
interviu. Dosarele se depun la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv.
R.U.N.O., în termen de 10 zile lucrătoare de
la data publicării anunţului, până în data de
16.08.2021 şi trebuie să conţină, în mod
obligatoriu documentele prevăzute la art.7
din HG nr. 286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Bibliografia de
concurs este afişată la sediul unităţii şi pe
site-ul spitalului (www.spjslatina.ro). Relaţii
suplimentare se pot obtine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina -Serv.
R.U.N.O. sau la nr.de telefon 0349/802.550.

CITAŢII
l Se citează Domnul Popovici Nelu, este
chemat în data de 09.09.2021, orele 09.00,
complet C16, la Tribunalul Caras Severin,
situat în loc. Resita, str. Horea, nr. 2-4, jud.
Caras Severin, în calitate de pârât în
dosarul nr. 2427/115/2019/a1, avand ca
obiect (atragerea raspunderii pentru
intrarea in insolventa art. 169 din Legea
85/2014, privind debitorul Popovici Nelu
P.F.A.), reclamant fiind debitorul Popovici
Nelu PFA prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL Filiala Timis.
l Numita Geantă Ioana Adela, domiciliată
în com.Moroeni, sat Glod, nr.117, jud.
Dâmbovița, este chemată la Judecătoria
Pucioasa, sala 2, în data de 06.09.2021, ora
09.00, în calitate de pârâtă, în dosarul civil
nr. 856/283/2021, având ca obiect „stabilire
domiciliu minori”, reclamant fiind Cioroba
Crăciun.

DIVERSE
l Anunt privind deschiderea procedurii de
declarare judecatoreasca a mortii conform
prevederilor art. 945 Cod de procedura
civila din data de 23.07.2021. Potrivit rezolutiei judecatorului din data de 21.07.2021
se deschide procedura de declarare a mortii
pentru intimatul Csontos Janos cu ultimul
domiciliul cunoscut in Moisa nr. 594 (loc.
Moisa, jud. Mures, CF 594 (A+2)- convertita in nr. 52155 a loc. Glodeni), cu invitatia
oricarei personae de a comunica datele pe
care le cunoaste in legatura cu cel disparut.
l Panorganic Vitavit SRL anunta publicul
interesat asupra depunererii solicitarii de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul “construire sera”, propus a fi
amplasat in intravilanul localitatii Zimand

Cuz, trup izolat (com. Zimandu Nou), nr.
FN, identificat in CF 306150, jud. Arad.
Informatiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Arad din Arad,
Str. Splaiul Mures, FN, jud. Arad si la sediul
titularului, din Arad, Calea Timisorii nr.
212/2, judetul Arad, in zilele de luni-vineri,
intre orele 08:00-13:30. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad
din Arad, Str. Splaiul Muresului, FN, jud.
Arad.
l Panorganic Vitavit SRL anunta publicul
interesat asupra depunererii solicitarii de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul “construire hala”, propus a fi
amplasat in intravilanul localitatii Zimand
Cuz, trup izolat (com. Zimandu Nou), nr.
FN, identificat in CF 306150, jud. Arad.
Informatiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Arad din Arad,
Str. Splaiul Mures, FN, jud. Arad si la sediul
titularului, din Arad, Calea Timisorii nr.
212/2, judetul Arad, in zilele de luni-vineri,
intre orele 08:00-13:30. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad
din Arad, Str. Splaiul Muresului, FN, jud.
Arad.
l Leavis Cont IPURL, in calitate de lichidator notifica deschiderea procedurii simplificate a insolventei privind pe debitoarea
SC Vagab Matcons SRL cu sediul in
Ploiesti, str. Depoului nr. 15, Camera 2D
Jud. Prahova, CUI 34197170,
J29/1070/2020, dosar 3489/105/2021
Tribunal Prahova. Termene: termen pentru
depunerea actelor de catre debitoare conf.
art. 67 alin din lege 09.08.2021, termenul
pentru depunerea opozitiilor de catre creditori 10 zile de la primirea notificarii,
termenul pentru solutionarea opozitiilor 10
zile dupa formularea opozitiilor, inregistrare
creante 14.09.2021, verificare creante si
afisare tabel preliminar 24.09.2021, solutionare contestatii si definitivare tabel
18.10.2021. Adunarea creditorilor
29.09.2021 ora 14:00 la sediul lichidatorului.
Votul va fi transmis prin corespondenta,
e-mail. Relatii la telefon 0723880617, e-mail
voichita_onofrei@yahoo.com.
l Anunţ public. S.C. LIDL DSCOUNT
S.R.L. cu sediul în sat Nedelea, com.
Ariceștii Rahtivani, DN 72, Crângul lui Bot,
km 73+810, județul Prahova, solicită de la
Agenţia de Protecţie a Mediului, obţinerea
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul
,,SUPERMARKET LIDL’’, profil de activitate: comerț cu amănuntul (RETAIL), cod
CAEN 4711 – Comerț cu amănuntul în

magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și
tutun, amplasat în municipiul Constanța,
str. Soveja, nr. 33-35A, județul Constanța.
Persoanele fizice sau juridice interesate, pot
depune eventuale contestaţii sau sugestii, la
sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii
nr.23, telefon 0241.546.696.
l SC Botanic Living SRL anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Branșament apă și racord canal,
extindere reţea apă şi reţea de canalizare”,
propus a fi amplasat în municipiul Timişoara, strada Ion Zaicu, nr. 5, identificat
prin CF nr. 449633, nr. cad. 449633, nr. cad.
449633-C1, CF nr. 446038, nr. cad. 446038,
CF nr. 446042, nr. cad. 446042, CF nr.
446083, nr. cad. 446083, jud.Timiș. Informaţiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Timiş, municipiul Timişoara, B-dul. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A,
jud. Timiş şi la sediul titularului SC Botanic
Living SRL, Timişoara, Bdul. Antenei, nr.
1/A, jud.Timiş

SOMAŢII
l Avand in vedere actiunea civila formulate de catre petenta Cadlet Elena, inregistrata pe rolul acestei instante sub dosar nr.
431/220/2021, prin care solicita constatarea
dreptului de proprietate, prin uzucapiune,
asupra imobilului situate in sat Butin nr. 54
(nr. nou 512), oras Gataia, jud. Timis, inscris
in CF nr. 40867 Gataia, nr. top. 110 -111,
proprietatea tabulara a numitilor Ujfalusi
Gheorghe, decedat in 1985 si Ujfalusi Sara,
decedata in 13.10.1997, cu termen de judecata stabilit pentru data 30.09.2021. Orice
persoana interesata poate formula opozitie
la prezentarea actiune, incepand cu data
afisarii (publicarii) acestui anunt si pana la
implinirea termenului de 1 (una) luna, care
se va comunica in scris, la aceasta instant,
urmand a se mentiona numarul de dosar
indicat mai sus. In cazul in care, nu se va
formula opozitie in termen de 1 (una) luna
de la data afisarii (publicarii), instant va
solution cererea, pe baza actelor aflate la
dosar.

LICITAŢII
l Anunt de licitatie. Orasul Uricani, cu
sediul în Uricani, str. 1 Mai, nr. 6, cod fiscal
4634647, tel. 0254/511121, fax. 0254/51 1
127, e-mail: primariauricani@gmail.com,
anuntă organizarea în data de 23.08.2021
ora 12 00 la sediul sus mentionat a licitatiei

ANUNȚURI
în vederea închirieri: - teren în suprafată de
253 mp, situat pe strada Stadionului, înscris
în CF 63074, nr. topo 63074 (HCL Uricani
nr. 111/2021); teren în suprafaţă de 756 mp,
situat pe strada Stadionului, înscris în CF
63075, nr. topo 63075(HCL Uricani nr.
112/2021); teren în suprafată de 446 mp,
situat pe strada Stadionului, înscris în CF
63073, nr. topo 63073(HCL Uricani nr.
113/2021); teren în suprafaţă de 77 mp,
situat pe strada Republicii, înscris în CF
61987, nr. topo 61987 (HCL Uricani nr.
114/2021); Documentatia de atribuire,
caietul de sarcini precum planurile de situacie cu identificarea imobilul care se închiriază pot fi obtinute sau consultate la sediul
Primăriei Orasului Uricani, din str. 1 Mai,
nr. 6, persoană de contact: Săvulescu Cristian Consilier Juridic. Costul documentatiei
de atribuire este de 50 lei. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor este:
16.08.2021. Ofertele se depun la sediul
Primăriei Uricani, din str, 1 Mai, nr. 6 până
la data de 23.08.2021 ora 10:00. Ofertele se
depun într-un singur exemplar original.
Sedinta publică de deschidere a ofertelor va
avea loc în data de 23.08.2021, ora 1200
Sala de $edinte a Primăriei Orasului
Uricani din str. 1 Mai, nr. 6. In situatia
neprezentării a cel putin două oferte, licitatia se anulează va fi reluată în data de
30.08.2021, ora 12:00. Actiunea în justitie
pentru solutionare litigiilor apărute se introduce la Sectia de Contencios administrativ
a Tribunalului Judetean Hunedoara din
localitatea Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, tel.
0254/211574, fax. 0254/216333, e-mail:
Ibenta@iust.ro. Anuntul de licitatie a fost
transmis pentru publicare la data de
02.08.2021.
l Anunt de licitatie. Orasul Uricani, cu
sediul in Uricani, str. 1 Mai, nr. 6, cod fiscal
4634647, tel. 0254/511121, fax. 0254/511127,
e-mail: primariauricani@gmail.com, anunta
organizarea in data de 23.08.2021, ora 13:00
Ia sediul sus mentionat a licitatiei publice in
vederea închirierii: Unui teren apartinând
domeniului privat al Orasului Uricani,
situat in Uricani Str. Pompierilor, înscris în
CF 62240 nr. cadastral 62240, în suprafată
de 455 mp. Documentaţia de atribuire,
caietul de sarcini pot fi obtinute Ia sediul
Primăriei Orasului Uricani, din str. I Mai,
nr. 6, persoana de contact: Săvulescu Cristian. Data limita pentru solicitarea clarificărilor este: 16.08.2021. Ofertele se pot depune
Ia sediul Primăriei Orasului Uricani, din str.
I Mai, nr. 6 pana Ia data de 23.08.2020, ora
10:00. Ofertele se depun intr-un singur
exemplar original. Sedinta publica de
deschidere a ofertelor va avea loc in data de
23.08.2021, ora 13,00 in sala de a Primăriei
Orasului Uricani din str. 1 Mai, nr. 6. In
situatia neprezentării a cel putin două
oferte, licitatia se anulează si va fi reluată în
data de 30.08.2021. Actiunea in justitie
pentru solutionarea litigiilor apărute se
introduce Ia sectia de contencios administrativ a Tribunalului Judetean Hunedoara

www.jurnalul.ro
din localitatea Deva, str. 1 Decembrie, nr.
35, tel. 0254211574, fax. 0254216333,
e-mail: Ibenta@just.ro. Anunţul de licitatie
a fost transmis pentru publicare Ia data de
02.08.2020.
l Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare
prin licitaţie publică Scania P420 PH09SSJ cu remorca transport busteni
PH09SWN (95.600,40 lei), Scania PH09WAX cu remorca transport busteni
PH09UCR (96.571,60 lei), buldoexcavator
Komatsu D58E (22.000 lei). La prețurile de
pornire se adaugă TVA. Persoanele interesate vor cumpăra dosarele 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 13.08.2021, ora 15/30 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
data de 20.08.2021 la aceeaşi oră, în acelaşi
loc.
l Debitorul SC Competent Serv SRL, cu
sediul Dr. Tr. Severin, str. Walter Maracineanu, nr. 110, jud. Mehedinţi, CIF:
6098138, J25/932/1994 aflata în procedură
de faliment, in bankruptcy, en faillite în
dosar nr. 2304/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinți, prin lichidator judiciar
Consultant Insolvență SPRL, prin asociat
coordonator ec. Emil Popescu, cu sediul in
loc. Dr.Tr.Severin, str. Zabrautului nr. 7A,
jud. Mehedinti, scoate la vânzare urmatoarele bunul imobil conform hotarare adunare
creditori din data de 11.06.2021: Teren
intravilan situat in loc. Dr. Tr. Severin, jud.
Mehedinti (intre str. Iazului si Centura
Noua, la aproximativ 300 mp de intersectia
cu drumul spre Cerneti) cu o suprafata de
5.265 mp avand numar cadastral 63112, nr.
C.F. 63112 (nr. CF vechi 15131) la pretul de
45.000,00 EURO, (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii, pret neafectat
de TVA). Licitaţia publica cu strigare organizata la data de 25.08.2021 orele 14:00 la
biroul lichidatorului judiciar din Dr. Tr.
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti. Informăm toți ofertanţii faptul că
sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei
pentru fiecare bun și să achiziționeze caietul
de sarcină in suma de 1000 lei pentru fiecare
bun pana la data de 24.08.2021 orele 17.00.
Nr. cont: RO11BRMA 09991000 85359511
deschis la Banca Romaneasca. Invităm pe
toti cei care vor să participe la şedinţa de
licitaţie organizata pentru data de
25.08.2021 să transmita secretariatului
lichidatorului judiciar oferte de cumpărare,
documentele prevazute pentru a participa
la licitatie in caietul de sarcini, dovada achitarii garantiei de participare si a caietului de
sarcini, în copie xerox, la adresa de email
office@consultant-insolventa.ro sau la cutia
postala. 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, etc.). Titlul
executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor
imobile descrise anterior, o reprezinta incheierea din data de 19.12.2016 de deschidere a
procedurii de faliment pronunțată de către
judecătorul sindic in dosarul de insolvență
nr. 2304/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului
Mehedinti. Somam pe toti cei care pretind
vreun drept asupra bunurilor imobile
descrise anterior sa anunte lichidatorul
judiciar inainte de data stabilita pentru
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii la telefon 0742592183,
tel./fax : 0252354399 sau: office@consultant-insolventa.ro.; Lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL.
l Debitorul Mola N. Sorin Laurenţiu P.F.A.
- societate în faliment, in bankrupcy, en
faillite, cu sediul în Com. Devesel, sat
Scăpău, str.Principală nr.249, jud.Mehedinţi, CUI 368227395, F25/573/2016, prin
lichidator judiciar Consultant Insolvență
SPRL, cu sediul social în Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, jud. Mehedinți, RFO
II-0649, CIF 31215824, reprezentată de ec.
Emil Popescu, conform Sentintei nr. 53 din
data de 05.10.2020, pronunţată de Tribun a l u l M e h e d i n t i , î n d o s a r u l n r.
937/101/2020, scoate la vânzare, la preturile
stabilite prin Raportul de Evaluare nr.
19726/EB/06.04.2021, urmatoarele bunuri
mobile: -Tractor Case IH Luxxum 120 cu
seria DBDLX120KJSS01200, An fabricatie
2018, Culoare Rosu, Ore functionare 2.117,
la pretul de pornire al licitatiei de 42.000
Euro. -Tractor Case IH Farmall 115C cu
seria HLRFC115HJLF03409, An fabricatie
2018, Culoare Rosie, Ore functionare 2.150
ore, la pretul de pornire al licitatiei de
33.000 Euro. -Tractor Case IH Magnum 340
cu seria JJAM0340AHRF01276, An fabricatie 2017, Culoare Rosie, Ore functionare
2.162 ore, la pretul de pornire al licitatiei de
103.000 Euro. -Grapa cu discuri Gregoire
Besson cu seria N142994, Model XRVP
666-44 – Big Pro 4.8, An fabricatie 2017,
Stare Buna, Culoare rosu, la pretul de
pornire al licitatiei de 25.000 Euro. -Incarcator frontal Stoll FZ 10 cu cupa, Serie
7096667, An fabricatie 2018, Stare Buna,
Culoare rosu, la pretul de pornire al licitatiei de 6.000. -Semanatoare paioase Sulky
Tramline SX4 M, Serie 18NX03110, An
fabricatie 2018, Stare Buna, Culoare
Albastru deschis, la pretul de pornire al
licitatiei de 9.000 Euro Exclusiv T.V.A
(-Semanatoare Gaspardo MTR 6, Serie
HG9271020, An fabricatie 2017, Stare
Buna, Culoare rosie, la pretul de pornire al
licitatiei de 14.000. Licitaţia va avea loc la
biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.

Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti la data de 24.08.2021, orele 14:00.
Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul
judiciar procedează la vânzarea bunurilor
mobile, conform Raportului de evaluare nr.
19726/EB/06.04.2021, il reprezinta Sentinta
nr. 53 din data de 05.10.2020, de deschidere
a procedurii de faliment impotriva debitoarei Mola N. Sorin Laurenţiu P.F.A.,
pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia
a II - a Civilă de Contencios Administrativ
si Fiscal în dosarul nr. 937/101/2020. Participarea la licitaţie este condiţionată de
consemnarea în contul unic de insolventa al
debitoarei Mola N. Sorin Laurenţiu P.F.A.,
pana la data de 23.08.2021 orele 17.00 a
unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire
pentru bunul mobil pe care intentioneaza
sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea
caietului de sarcini in suma de 500,00 lei +
TVA. Cont deschis la Banca Romaneasca
S.A. sub nr. RO11BRMA0999100091403775.
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,
lichidatorul 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 mobile descrise anterior sa anunte
lichidatorul judiciar inainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea
prevazută de lege. Relaţii suplimentare la
telefoanele: 0742592183, 0756482035,
0252/354399, email office@consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, Consultant
Insolvenţă 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 50% fata de preturile stabilite prin Raportul de Evaluare nr.
21/24.02.2020 conform hotarare adunare
creditori din data de 27.07.2021, 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 325125,00 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 93235,00 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
100980,00 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 128520,00 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 490435,00
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 86597,50 Euro; - Teren si vita de vie in
suprafata de 90.834 mp situate in comuna
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50072 si nr
cadastral 50072 la pretul de pornire a licitatie
in suma de 138975,00 Euro. Total suprafata
de teren si vita de vie valorificata in bloc 891.418 mp. Valoarea totala a bunurilor este
de 1363867,50 Euro, pret neafectat de TVA
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii). Licitaţia va avea loc la biroul administratorului judiciar din Dr. Tr. Severin, str.
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti la data de
23.08.2021, 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 20.08.2021 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. RO11BRMA 09991000
87949896. 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
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investigație și
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 Debitorul Popovici Nelu Persoana Fizica
Autorizata cu sediul în sat Zlagna nr. 65,
com. Turnu Ruieni, jud. Caras – Severin,
F11/496/2015, C.U.I. 34952987, prin lichidator 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, conform Sentintei
nr. 11 din data de 23.01.2020, pronunţată de
Tribunalul Caras Severin, Secţia a II - a
Civilă, de Contencios Administrativ şi
Fiscal, în dosarul nr. 2427/115/2019, scoate
Publicitate

la vânzare, la pretul stabilit prin Raportul
de Evaluare nr. 20258/28.06.2021, bunurile
mobile: - Tractor Deutz Fahr 6155 cu seria
WSXCA40200 LD50228, An fabricatie
2018, Culoare Verde, Stare: Foarte buna,
Ore functionare 60, la pretul de pornire al
licitatiei de 78.000 Euro Exclusiv T.V.A
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii); -Incarcator frontal Stoll FZ 60.1 cu
serie 7124711, An fabricatie 2019, Stare
Foarte Buna, Culoare negru, la pretul de
pornire al licitatiei de 7.000 Euro Exclusiv
T.V.A (echivalentul in lei la cursul BNR din
ziua platii); -Cupa Stoll Robust M 2,40 MH
cu seria 5954455, An fabricatie 2019, Stare
Foarte Buna, Culoare negru, la pretul de
pornire al licitatiei de 900 Euro Exclusiv
T.V.A (echivalentul in lei la cursul BNR din
ziua platii). Total valoare bunuri mobile
valorificate in bloc 85.900 Euro exclusiv
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din
ziua platii). Licitatia va avea loc în Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuţului, nr.7A, jud. Mehedinţi la data de 25.08.2021 orele 14:00.
Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul
judiciar procedează la vânzarea bunurile
mobile, conform Raportului de evaluare nr.
20258/28.06.2021 o reprezinta Sentința nr.
11 din data de 23.01.2020 de deschidere a

procedurii de faliment pronunțată de către
judecătorul sindic în dosarul de insolvență
nr. 2427/115/2019. Participarea la licitaţie
este condiţionată de consemnarea în contul
unic de insolventa al debitoarei Popovici
Nelu Persoana Fizica Autorizata pana la
data de 24.08.2021 orele 17:00, a unei
cauţiuni de 10% din preţul de pornire
pentru bunurile mobile şi achiziţionarea
caietului de sarcini in suma de 500,00 lei
exclusiv TVA Cont deschis la Banca Romaneasca S.A., sub nr. RO11BRMA09991000
90497019. Somam pe toti cei care pretind
vreun drept asupra bunului imobil sa
anunțe lichidatorul judiciar înainte de data
stabilita pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035,
0252/354399 email: office@consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL Filiala Timis, prin ec.
Serban Valeriu.
l Subscrisa, Consultant Insolvență SPRL,
cu sediul în Municipiul Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinți, RFO
II-0649, CIF 31215824, reprezentată de
asociat coordonator ec. Emil Popescu, în
calitate de lichidator judiciar al SC FIT
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ROMANIA SRL cu sediul în Bucuresti, str.
Mircea Voda nr. 43, bl. M32, et. 2, ap.8,
Sector 3, având CUI 3683030,
J40/4781/1993, aflata in procedura de faliment în faliment, in bankruptcy, en faillite
în dosarul nr. 16556/3/2020, scoate la
vanzare, conform hotararii adunarii creditorilor din data de 28.06.2021, urmatorul
bun imobil: *Proprietatea imobiliara*
compusa din: -teren intravilan avand S =
5.222,50 mp si numar cadastral 1888,
inscris in Cartea Funciara nr. 905 a localitatii Barlad, la pretul de 177.565 Euro; DEPOZIT cu rampe, avand Sc = 1.422,96
mp, la pretul de 162.675 Euro; - BIROU,
avand Sc = 166,27 mp., la pretul de 19.010
Euro. Valoarea totala a proprietatii imobiliare situata in Municipiul Bârlad, str.Tecuciului nr.7, Stadion, Judeţul Vaslui, este in
cuantum de 359.250 Euro exclusiv TVA
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii). Titlul executoriu în baza căruia
lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunului imobil descris anterior o
reprezinta Incheierea de sedinta din data
de 27.07.2020 privind deschiderea procedurii de faliment impotriva debitoarei SC
Fit Romania SRL, pronunțată de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-A Civila, prin
judecătorul - sindic în dosarul nr.
16556/3/2020. Licitaţia va avea loc la biroul
lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului nr. 7A, jud.Mehedinţi la data
de 18.08.2021 orele 14:00. Informam toti
ofertanţii care vor să participe la sedinta de
licitaţie faptul că sunt obligaţi să depuna o
garanţie reprezentand 10% din preţul de
pornire al licitaţie pentru bun imobil
respectiv sa achiziționeze caietul de sarcini
in cuantum de 1.000,00 lei Exclusiv TVA, in
contul unic de insolventa al debitoarei SC
Fit Romania SRL, deschis sub nr.
RO11BRMA0999100091916905 – pana la
data de 17.08.2021 orele 17.00. 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, lichidatorul 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, etc.). Somam
pe toti cei care pretind vreun drept asupra

bunului imobil descris anterior sa anunte
lichidatorul 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. Lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL, prin ec.
Emil Popescu.
l Anunț. Anunţ pentru închirierea prin licitație publică a unui teren ce aparține domeniului privat al orașului Vălenii de Munte.
Consiliul Local al orașului Vălenii de Munte,
cu sediul în orașul Vălenii de Munte, str. Berevoești, nr. 3A, cod fiscal: 2842870, tel:
0244/280.816, fax: 0244/280.631, organizează
în data de 07.07.2021, ora 09.00, licitație
publică privind concesiunea unui teren în
suprafață de 41.983mp situat în intravilanul
orașului Vălenii de Munte, str. Miron Radu
Paraschivescu, în vederea realizării unor
lucrări pentru a fi redat într-un circuit
economic conform H.C.L. 89/30.07.2021.
Procurarea documentației de atribuire în
vederea participării la licitație se va face în
perioada 05.08-16.08.2021 de la sediul Primăriei orașului Vălenii de Munte, camera 22,
et.II, Compartiment Buget-Finanțe, informații suplimentare puteți obține la tel:
0244/280.816, int. 21. Participanții la licitație
au obligația de a achiziționa documentația de
atribuire contra sumei de 250Lei. Data limită
pentru depunerea ofertelor este 24.08.2021,
ora 09.00. Ședința publică de deschidere a
ofertelor se va desfășura la sediul Primăriei
orașului Vălenii de Munte, str. Berevoiești, nr.
3A, în data de 24.08.2021, ora 10.00. Data
publicării anunțului de licitație este
03.08.2021. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Prahova, strada
Văleni, nr. 44, Ploieşti, telefon: 0244/544.781;
0244/544.598, fax: 0244/529.107, e-mail:
tr-ph-contencios@just.ro.
l Consiliul Local al Comunei Sălaşu de
Sus, strada Principală, nr.114A, judeţul
Hunedoara, telefon 0254/779.501, fax
0254/779.501, email: primariasalasudesus@
yahoo.com, cod fiscal 5453819, organizează
licitaţie publică în vederea închirierii unui
spaţiu în suprafaţă de 65,77mp situat în
Sălaşu de Sus la numărul 22, C.F.62950,
număr cadastru 62950 Sălaşu de Sus, spaţiu
ce aparţine domeniului public al comunei
Sălaşu de Sus, cu destinaţia farmacie,
conform H.C.L. 29/31.05.2021 şi temeiul
legal O.U.G. 57/2019. Informaţiile privind
documentaţia de atribuire se regăsesc în

Caietul de sarcini. Persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire la cerere, de la Secretariatul Primăriei Sălaşu de Sus, după
achitarea taxei de 50Lei. Denumirea şi
datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia
de atribuire: Compartimentul Secretariat al
Primăriei Sălaşu de Sus, telefon:
0254/779.501, strada Principală, număr
114A, judeţul Hunedoara. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: Costul caietului de sarcini -50 Iei/
exemplar, se achită la Casieria Primăriei
Comunei Sălașu de Sus. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 20.08.2021, ora
10.00. Informaţii privind ofertele: Data
-limită de depunere a ofertelor: 30.08.2021,
ora 14.00. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Sălaşu de Sus,
Compartimentul Secretariat, strada Principală, numărul 114A, judeţul Hunedoara,
cod poştal 337420. Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: Se
depune într-un singur exemplar, în două
plicuri sigilate -unul exterior şi unul interior.
Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor:
02.09.2021, ora 10.00. Sala de Şedinţe a
Primăria Comunei Sălaşu de Sus, strada
Principală, numărul 114A, judeţul Hunedoara. Denumirea, adresa, numărul de
telefon şi /sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute
şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Judecătoria Haţeg, str.Mihai Viteazu, nr.tel.
0254/770.922, email: judecatoria.hateg@
just.ro. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 02.08.2021.

PIERDERI
l Declar pierderea cerificatului de clasificare cu nr.7082/5941/12072012 pentru
Pensiunea turistica din Valea lui Mihai, str.
Republicii nr. 50, jud. Bihor.
l SC Ediraz Economics SRL anunță pierderea certificatului de înmatriculare
B.4268206/16.06.2021 și certificate constatatoare nr.21987/15.06.2021. Le declare nule.
l Pierdut stampilă manager aparținând
Teatrului Dramatic Ion D. Sîrbu Petroșani
cu sediul în Petroșani, str. Mihai Viteazu,
nr. 2, CUI 2664650. Se declară nulă.

