
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Liceul de Arte „Marin Sorescu”, cu sediul în Craiova, 
Dolj, strada Tabaci, nr.4, anunță organizarea concur-
sului pentru ocuparea a 2 posturi de model viu feminin, 
pe perioadă nedeterminată, treapta profesională I. 
Condițiile specifice necesare ocupării posturilor contrac-
tual vacante, conform art.4 al Regulamentului-cadru 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 
2011, cu modificările și completările ulterioare sunt: să 
fie absolvent de studii medii cu diplomă de bacalaureat; 
să aibă o vechime în muncă de minim 10 ani; vechime în 
domeniu-  minim 5 ani. Concursul se va desfășura la 
sediul liceului și va consta în următoarele etape: proba 
scrisă- 27.05.2021, ora 10:00; proba interviu- 31.05.2021, 
ora 10:00. Data limită până la care candidații vor 
depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile 
lucrătoare de la afișare, 18.05.2021, ora 15:00, la sediul 
Liceului de Arte „Marin Sorescu”. Relații suplimentare 
se pot obține la secretariatul Liceului de Arte „Marin 
Sorescu”, telefon: 0251.413.351.

l Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe 
Mare, cu sediul în localitatea Constanța, Str.Incintă 
Port, dana 78, jud.Constanța, organizează concurs 
conform HG 286/2011, modificată și completată, pentru 
ocuparea unei funcții contractuale vacante pe perioadă 
nedeterminată: Subinginer -1 post. Structura în cadrul 
căreia se află postul vacant: Dispecerat. Condiții speci-
fice de ocupare a postului: Nivelul studiilor: studii 
superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă de 
licență; Specialitate de bază: domeniul naval; Cerințe 
specifice: certificat operator GMDSS GOC valabil 
minim 12 luni. Data limită pentru depunerea dosarelor: 
19.05.2021, ora 13.00; 1.Selecția dosarelor de înscriere: 
20.05.2021; 2.Proba scrisă: 27.05.2021, ora 09.00; 3.
Interviu: 31.05.2021, ora 09.00; 4.Afișare rezultate finale: 
03.06.2021, ora 18.00. Depunerea dosarelor de concurs 
se va face la sediul A.R.S.V.O.M., Incintă Port 
Constanța, dana 78, tel.0241/60.18.78. Tematica, biblio-
grafia și rezultatele finale ale probelor de concurs se vor 
afișa la sediul unitîții și pe pagina oficială: www.arsvom.
ro

l Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea 
Personalului din Transporturi Navale -CERONAV, cu 
sediul în Constanța, Str.Pescarilor, nr.69A, județul 
Constanța, organizează concurs pentru ocuparea func-
ției contractuale vacante de: -Director adjunct subuni-
tatea Galați, conform HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura la sediul CERONAV Constanța, astfel: 
-Proba scrisă în data de 27.05.2021, ora 10.00; -Proba 
orală (Interviu) în data de 27.05.2021, ora 15.00. Această 
probă va fi susţinută doar de candidaţii declaraţi admiși 
la proba scrisă. Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a)
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență în domeniul maritim; b)deţinător de brevet 
maritim; c)studii masterale; d)vechime de minim 5 ani 
în funcţii de conducere. Candidații vor depune dosarele 
de participare la concurs până la data de: 19.05.2021, 
ora 16.00, la sediul din Str.Portului, nr.54A, Galați. 
Relaţii suplimentare la sediul CERONAV -Subunitatea 
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 Primăria Cislău, cu sediul în comuna Cislău, Str.
Culturii, nr.64, judeţul Buzău, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: șofer, 

conform HG 286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 27.05.2021, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 31.05.2021, ora 10. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii: medii sau generale; 
-vechime: minim 1 an; -permis de conducere categoriile 
B, C, D. Candidaţii vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei Cislău. Relaţii supli-
mentare la sediul: Primariei Cislău, persoană de contact: 
Popescu Elena Geanina, telefon 0238/5015.80, fax 
0238/501.363.

l Primăria Orașului Ştefănești, judeţul Argeș, organi-
zează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a postului vacant de casier ADP, funcție 
contractuală de execuție în cadrul Serviciului ADP din 
aparatul de specialitate al primarului orașului Ştefă-
nești, județul Argeș. CONDIȚII GENERALE: Candi-
daţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în art. 
3 din Anexa - Regulament-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale 
și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesi-
onale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; Condiții Specifice: - studii medii 
absolvite cu diploma de bacalaureat; - vechime în speci-
alitatea postului: minimum 3 ani; - cunoștinţe de 
operare pe calculator nivel mediu – vor fi prezentate 
certificate sau alte documente, emise în condițiile legii, 
care atestă nivelul de competenţe digitale. Condiții de 
desfășurare a concursului: Concursul va avea loc la 
sediul Primăriei Orașului Ştefănești în data de 
31.05.2021 (proba scrisӑ) la ora 10.00, iar în data de 
03.06.2021, ora.10.00- interviul. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data afișării anunțului, la Compartimentul Resurse 
Umane din cadrul instituției. Relații suplimentare se pot 
obține la sediul Primăriei Orașului Ştefănești, judeţul 
Argeș, tel. 0248/266752, persoana de contact: inspector 
Resurse-Umane, Tufă Mihalcea Ana-Maria.

l Primăria Comunei Osica de Jos, cu sediul în comuna 
Osica de Jos, satul Osica de Jos, Str.Dealul Mic, nr.2, 
judeţul Olt, organizează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante, de: Şofer microbuz școlar, 
conform H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 27.05.2021, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 03.06.2021, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii: studii medii 
liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau absolvent 
școală profesională; -vechime vechime minimă în funcția 
de șofer categoria D, minim 3 luni; -atestat profesional 
transport public de persoane în termen de valabilitate; 
-posesor permis categoria B și D; -posesor cartelă taho-
grafică; -aviz psihologic de la cabinet autorizat de Minis-
terul Transporturilor; -cazierul conducătorului auto de la 
Serviciul de Circulație Rutieră al Județului Olt; -fără 
antecedente rutiere grave (penal sau permis suspendat); 
-cunoștințe minime de mecanică auto. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a, 19.05.2021, la 
sediul Primăriei Comunei Osica de Jos, sat Osica de Jos, 
Str.Dealul Mic, nr.2, județul Olt -Secretariatul comisiei 
de concurs. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei 

Comunei Osica de Jos, Str.Dealul Mic, nr.2, persoană de 
contact: Torcea Daniela, secretar general al comunei, 
telefon 0249/455.015, fax 0249/455.085.

CITAȚII
l Ştefan Florinel și Ştefan Lenuţa sunt chemaţi la Jude-
cătoria Slobozia în data de 28.06.2021, în calitate de 
pârâţi de către reclamanţii Ştefan Ion și Ştefan Ecate-
rina, în dosar nr. 1091/312/2020.

l Se citează pentru data de 13.05.2021, ora 12:00 la 
sediul Societăţii Profesionale Notariale ,,Notariatul 
Public Olteniţa,, din municipiul Olteniţa, Aleea Flacăra, 
nr. 2, judeţul Călărași, toți succesibilii defunctului 
Nenciu Vasilică, având CNP 1730303511686, decedat la 
data de 08.05.2020, cu ultim domiciliu în comuna Chir-
nogi, str. Principala, nr. 167,  județul Călărași.

l Numitul Tariq Khan Jehanzeb cetatean afganistan, 
nascut la data de 11.05.1980 este citat de Judecatoria 
Ploiesti pe data de 02.06.2021, ora 08:30, completul 
MF1, in calitate de parat in dosarul civil  nr. 
2108/281/2021, care are ca obiect divort, reclamanta 
Nastase Marinela.

l Prin prezenta somație se aduce la cunoștința publică 
faptul că:pe rolul Judecătoriei Târgu Secuiesc este înre-
gistrat dosarul civil nr.627/322/2021 privind pe recla-
mantul:Bogyó Csaba, domiciliat în comuna Zăbala 
nr.735, județul Covasna, având ca obiect:dobândirea de 
către reclamantul Bogyó Csaba a dreptului de proprie-
tate prin uzucapiune, în baza prevederilor art.28, alin.1 
din Decretul-Lege nr.115/1938, asupra imobilului înscris 
în:CF.nr.28023-Zăbala, nr.top.1605 în suprafață 
de:1105mp, în:CF.nr.28024-Zăbala nr.top.1606/1 în 
suprafață de 144mp și în CF.nr.28022-Zăbala nr.
top.1607/1 în suprafață de:396mp situat în comuna 
Zăbala sub nr.adm.699, județul Covasna, având ca 
proprietari tabulari pe numiții Benedek Elek, identic cu 
Alexe și Palkó Viktória, căsătorită Benedek. Cei intere-
sați pot formula opoziții în termen de 1.lună (30 de zile) 
de la publicarea prezentei somații.

l IREM SPA Siracusa- Sucursala București, cu sediul 
social în București, Sectorul 1, Strada Gheorghe Polizu, 
Nr.58-60, Etaj 13, înmatriculată la Registrul Comerțului 
sub nr.J40/11709/2014, având CUI:RO33677137, este 
chemată la Judecătoria Sector 1 București, cam.201, 
Complet c11 s1 (fost c14 civil), în data de 04 lunie 2021, 
ora 08:30, în calitate de debitor, în proces cu societatea 
CIVITAS PSG SA, în dosarul nr.4328/299/2021, având 
ca obiect ordonanță de plată.

SOMAȚII
l Se aduce la cunostinta ca pe rolul Judecatoriei Arad 
se afla dosarul nr. 21581/55/2020 cu termen de judecata 
la data de 10 iunie 2021, avand ca obiect cererea peten-
tilor Ando Csaba Iosif si Ando Ecaterina, ambii cu 
domiciliul in Iratosu, nr. 579, judetul Arad, pentru 
constatarea dobandirii de catre acestia a dreptului de 
proprietate cu titlu de uzurpaciune, asupra cotei de ½ 
din terenul in suprafata de 5800 mp situat pe raza 
comunei Iratosu, inscris in CF nr. 303496 Iratosu, nr. 
Top. 303496, proprietatea tabulara a numitului Ioan 
Szanz. Persoanele interesate pot face opozitie la 
numarul de dosar indicat mai sus in termen de o luna de 
la data publicarii prezentei somatii.

DIVERSE
l Se aduce la cunostinta ca pe rolul Judecatoriei Lipova 
se afla  dosarul  254/250/2021, cu  termen de judecata la 
data din 25.05.2021, prin care petenta Miţulescu 
Alexandra-Daiana, domiciliata  în Bistriţa, Aleea Tran-
dafirilor nr.3, sc.D, ap.54, jud.Bistriţa Năsăud a invocat 
dobandirea dreptului de proprietate, prin uzucapiune, 
asupra imobilului inscris in CF 307396 Ususau, top 48/2, 
teren intravilan si casa, in suprafata de 765 mp, pe 
numele proprietarului tabular Mitulescu Maria. Persoa-
nele interesate pot face opozitie la numarul de dosar 
indicat mai sus in termen de o luna de la data publicarii 
prezentei somatii, in caz contrar urmand a se trece la 
judecarea cauzei.

l Pruteanu O.Daniel Cristian PFA   cu domiciliul 
in:Rm.Sarat, str.Topliceni, bl.16B, et.3, ap.12, tel. 
0746798729, beneficiar al proiectului:„Executia a doua 
foraje de apa pentru irigatii la ferma vegetala Puiestii de 
Sus, extravilan”, anunta ca intentioneaza sa soli-
cite Avizul de gospodarirea apelor pentru aceasta inves-
titie. Persoanele care doresc sa obtina informatii 
suplimentare sau care intentioneaza sa transmita obser-
vatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitan-
tului la telefonul sau adresa mentionate.

l Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Racovița, 
județul Brăila, anunță publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr.32 (Tarlalele 
74 și 75) începând cu data de 11.05.2021, pe o perioadă 
de 60 de zile, la sediul Primăriei Comunei Racovița, 
conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și 
publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modifi-
cările și completările ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară.

l Informare. Anunt Public privind depunerea solicitarii 
de emitere a acordului de mediu SC OMV Petrom SA 
anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Înlo-
cuire Conducta De Gaze La Traversarea Raului 
Teleajen”, propus a fi amplasat in extravilanul localita-
tilor: Plopeni, Lipanesti, Paulesti, jud.Prahova. Informa-
tiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul 
autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M.
Prahova din municipiul Ploiesti, str.Gh.Gr.Cantacuzino, 
nr.306 si la sediul SC OMV Petrom SA, Bucuresti, str.
Coralilor, nr.22, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-
14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul 
autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M.
Prahova.

l Mirea Ionut-Gabriel, avand domiciliul in:Bucuresti, 
Str.Fizicienilor, nr.8, bl.3D, sc.1, et.4, ap.27 titular al 
proiectului:P.U.Z-introducere in intravilan-construire 
ansamblu locuinte:P+1E+M, functiuni complementare, 
amenajare circulatii si utilitati, in Judet Ilfov-Com.
Berceni, NC.68637 anunta publicul interesat asupra:de-
punerii solicitarii de obtinere a Avizului  de oportunitate 
al:CJ.Ilfov, documentatia putand fi consultata pe site-ul 
Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/comentarii si 
sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in 
cadrul:Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in munici-
piul Bucuresti, str.Ernest Juvara, nr.3, sector.6 
(tel.021/212.56.93), de luni pana vineri, intre orele:9.00-
14.00, incepand cu data de 05.05.2021.

l Stan Ionel, avand domiciliul in:Bucuresti, Str.Emil 
Racovita, nr.10A, bl.I9, sc.2, et.7, ap.52 titular al proiec-
tului  P.U.Z-construire hale depozitare, comert, amena-
jare circulatii si utilitati in Judet Ilfov-Com.Moara 
Vlasiei, NC.56351 anunta publicul interesat asupra:de-
punerii solicitarii de obtinere a Avizului  de oportunitate 
al CJ.Ilfov, documentatia  putand fi consultata pe site-ul 
Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/comentarii si 
sugestii  se primesc in scris la Biroul de Urbanism in 
cadrul  Consiliului Judetean Ilfov, cu  sediul in munici-
piul Bucuresti, str.Ernest Juvara, nr.3, sector 6 
(tel.021/212.56.93), de luni pana vineri, intre orele: 9.00-
14.00, incepand cu data de 05.05.2021.

l Vodafone Romania SA anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Ocupare temporară teren din 
fondul forestier național cu defrișarea vegetației fores-
tiere pentru realizarea obiectivului Amplasare stație de 
bază pentru telefonie mobilă”, propus a fi amplasat în 
Municipiul Fetești, Str.De 136/3, UP II Stelnica, u.a. 76 
A%, Jud.Ialomița. Informațiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Ialomița, loc.Slobozia, str.Mihai Viteazu, nr.1, 
jud.Ialomița, în zilele de luni-joi, 08.00-16.30, vineri, 
între orele 08.00-14.00, la sediul Primăriei Fetești și la 
sediul SC Vodafone Romania SA din mun.București, str.
Barbu Văcărescu, nr.201, etaj 8, sector 2, în zilele de 
luni-vineri, între orele 8.00-16.00. Observațiile publicului 
se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Ialomița.

l Anunț prealabil privind afișarea publică a documen-
telor tehnice ale cadastrului. Denumire județ: Prahova. 
Denumire: U.A.T.Sălciile. Sectoare cadastrale: 1, 10, și 
15. OCPI Prahova anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.1, 
10, și 15, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, 
conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a 
publicității Imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modifi-
cările și completările ulterioare. Data de început a 
afișării: 12.05.2021. Data de sfârșit a afișării: 10.07.2021. 
Adresa locului afișării publice: Primăria Com.Sălciile, 
sat Sălciile, nr.297. Repere pentru identificarea locației: 
Sediul primariei se află in centrul satului la intersecția 
dintre DJ 100C si DJ 102D. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul 
Primariei Sălciile și pe site-ul ANCPI. Informații 
privind Programul național de cadastru și carte funciară 
2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa 
http://www.ancpi.ro/pnccf/.

l Cabinet Individual de Insolvenţă Tudose Gabriela, 
Ploiesti, str. Făget, nr. 3, bl. 12I, sc. A, ap. 3, jud. 
Prahova, tel 0722 670 035, numită administrator judi-
ciar conform sentinta nr. 205/23.04.2021 pronunţată de 
Tribunalul Prahova, Secţia a II-a Civilă, de contencios 
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administrativ si fiscal - Biroul Faliment, în dosarul 
nr.1265/105/2021, anunţă deschiderea procedurii gene-
rale a insolventei impotriva debitoarei A&S World 
Travel SRL sediul social: Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 
10, camera 2, etaj 3, Județ Prahova, CUI 25011153, 
J29/141/2009. Termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creantei este 07.06.2021. 
Termenul limită pentru întocmirea tabelului preli-
minar al creanţelor este 28.06.2021. Termenul pentru 
afişarea tabelului definitiv este 22.07.2021. Adunarea 
creditorilor are loc la data de 02.07.2021 ora 14.00 la 
sediul administratorului judiciar.

l Comuna Moțăieni, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Asfaltare drumuri locale în comuna 
Moțăieni, județul Dâmbovița: str.Haltei, str.Poienii, str.
Țarină pe lungimea de 154ml, str.Țarină I tronson I şi 
II, str.Țarină VIII, str.Țarină IX tronson I, str.Țarină X, 
str.Țarină XI tronson I, II, III, IV şi V şi strada Țarină 
IV tronson II.”, propus a fi amplasat în com.Moțăieni, 
sat Moțăieni, judeţul Dâmbovița. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii 
competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru 
Protecţia Mediului (APM) Dâmboviţa din str.Calea 
Ialomiței, nr.1, judeţul Dâmbovița şi la sediul Primă-
riei Moțăieni, în zilele de luni-vineri, între orele 08.00-
16.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul autorităţii competente pentru protecţia 
mediului -Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) 
Dâmboviţa din str.Calea Ialomiței, nr.1, judeţul 
Dâmbovița.

l Informaţii generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: Autoritatea finanța-
toare, Comuna Sânzieni, prin Consiliul Local Sânzieni, 
cu sediul în comuna Sânzieni, sat Sânzieni, nr.337, 
județul Covasna, cod fiscal 4201821. Acordă finanțări 
nerambursabile pentru activități nonprofit de interes 
general, în conformitate cu prevederile Legii 
nr.350/2005 privind regimul finanțărilor din fonduri 
publice alocate pentru activități nonprofit de interes 
general. Domeniile de intervenție selectate sunt: 
cultură şi tineret, culte. Programul pentru acordarea 
finanțărilor nerambursabile este valabil pentru anul 
2021. Beneficiari direcți: persoane fizice sau persoane 
juridice fără scop patrimonial, asociații ori fundații 
constituite conform legii sau culte religioase recunos-
cute conform legii. Procedura aplicată: finanțarea 
nerambursabilă acordată din fonduri publice unui 
beneficiar se va face în baza unui contract de finanțare 
nerambursabilă încheiat între Comuna Sânzieni, 
județul Covasna şi beneficiar, în urma aplicării proce-
durii selecției publice de proiecte. Bugetul finanțării 
nerambursabile aprobat prin Hotărârea Consiliul 
Local nr.14/14.04.2021 este de 77.000Lei, defalcat pe 
domenii de activitate astfel: -27.000Lei pentru cultură 
şi tineret, -50.000Lei pentru culte.

l RNP-Romsilva Direcția Silvică Mehedinți, Ocolul 
Silvic Orşova, titular al Planului „Amenajamentul 
silvic al O.S.Orşova -U.P.I Elişeva, U.P.II Svinița, 
U.P.III Baia Nouă, U.P.IV Prisaca, U.P.V Mraconia, 
U.P.VI Radu, U.P.VII Corbu, U.P.VIII Ogradena, 
U.P.IX Eşelnița, U.P.X Orşova” anunță publicul inte-
resat asupra disponibilizării proiectului de plan şi 
finalizării Raportului de Mediu şi Studiului de Evalu-
area Adecvată. Consultarea planului, a Raportului de 
Mediu şi Studiului de Evaluarea Adecvată se poate 
realiza la sediul titularului, zilnic între orele 10.00-
15.00. Comentariile şi propunerile se vor transmite în 
scris la sediul titularului şi la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Mehedinți, str.Băile Romane, nr.3, 
Dr.Tr Severin, în termen de 48 zile calendaristice. 
RNP-Romsilva Direcția Silvică Mehedinți, Ocolul 
Silvic Orşova, titular al Planului „Amenajamentul 
silvic al O.S.Orşova -U.P.I Elişeva, U.P.II Svinița, 
U.P.III Baia Nouă, U.P.IV Prisaca, U.P.V Mraconia, 
U.P.VI Radu, U.P.VII Corbu, U.P.VIII Ogradena, 

U.P.IX Eşelnița, U.P.X Orşova” anunță publicul inte-
resat asupra dezbaterii publice a Raportului de Mediu 
şi Studiului de Evaluarea Adecvată, care va avea loc în 
data de 22.06.2021. Prezentarea Raportului de Mediu 
se va face începând cu ora 11.00, la sediul Ocolului 
Silvic Orşova, Str.Banatului, nr.92, Municipiul Orşova, 
Jud.Mehedinți.

LICITAȚII
l Par Rom SRL - in faliment prin lichidator judiciar 
VIA INSOLV SPRL scoate la vânzare prin licitaţie 
publică in data de 25.05.2021, ora 14.00, teren extravilan 
- 5.887 mp situat in Costinesti, parcela A314/20/1/1, nr. 
Cadastral 10.156, CF 10.383, jud. Constanta pornind de 
la pretul de 114.581,88 lei fara TVA, teren extravilan - 
8.038 mp situat in Costinesti, parcela 314/18/1/1, nr. 
Cadastral 920, CF 1132, jud. Constanta pornind de la 
pretul de 156.502,08 lei fara TVA, teren extravilan - 
570mp situat in Costinesti, parcela 314/18/1/2/2, nr. 
Cadastral 918/2, CF 10248, jud. Constanta pornind de la 
pretul de 22.357,92 lei fara TVA. Regimul de taxare se 
stabileste conform prevederilor fiscale in vigoare. 
Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de 
participare la licitaţie pana la data de 24.05.2021, ora 
14:00. Licitatia va avea loc la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
jud. Prahova, tel/fax 0244 519800. 

l SC COSTRADE IMPEX SRL, prin lichidator judi-
ciar, anunţă vânzarea prin licitatie publica a terenului 
extravilan in suprafata de 6.900 mp din acte /6.906 mp 
masurata situat in com Paulesti, sat Paulestii Noi,tarla 
35,parcela A 786/27 inscris in CF 7426 a com Paulesti la 
pretul de 130.350 lei, pretul fiind redus la 50% fata de 
pretul stabilit in raportul de evaluare . Licitatia publica 
are loc in baza Adunarii Creditorilor din data de 
04.08.2015 si 10.06.2020 si in conformitate cu caietul de 
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar in valoare de 
5.000 lei fara TVA, care se achitioneaza de la sediul 
lichidatorului judiciar.Licitatiile vor avea loc pe data de 
: 19.05.2021, 26.05.2021, 02.06.2021, 09.06.2021, 
16.06.2021, 23.06.2021, 30.06.2021, 07.07.2021, 
14.07.2021, 21.07.2021 orele 12.30 în Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova, la sediul 
lichidatorului judiciar.Relaţii suplimentare 0344104525.

l SC COSTRADE IMPEX SRL, prin lichidator judi-
ciar, anunţă vânzarea prin licitatie publica a terenului 
intravilan drum de acces  in suprafata de 47 mp situat 
in com Paulesti, str.Principala nr.1  inscris in CF 21056 a 
com Paulesti la pretul de 1.900 lei fara TVA, pretul fiind 
redus la 50% fata de pretul stabilit in raportul de 
evaluare.Daca cumparatorul este platitor de TVA se va 
aplica taxarea inversa. Licitatia publica are loc in baza 
Adunarii Creditorilor din data de 04.08.2015 si 
10.06.2020.Taxa de participare la licitatie este de 200 lei 
fara TVA care se achita la sediul lichidatorului judiciar.
Licitatiile vor avea loc pe data de: 19.05.2021, 
26.05.2021, 02.06.2021, 09.06.2021, 16.06.2021, 
23.06.2021, 30.06.2021, 07.07.2021, 14.07.2021, 
21.07.2021 orele 12.30 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova, la sediul lichidatorului 
judiciar.Relaţii suplimentare 0344104525.

l JUST INSOLV SPRL anunta vanzarea la licitaţie 
publică a urmatoarelor bunuri mobile aflate in patrimo-
niul SC Costrade Impex SRL: autotractor MAN 
PH-10-WHV, pe motorina, an fabricatie 2003 la pretul 
de 14.200 lei fara TVA; autotractor MAN PH-09-BTF 
motorina,an fabricatie 2000 la pretul de 9.850 lei fara 
TVA;autotractor MAN PH-09-TUO,pe motorina,an 
fabricatie 2001 la pretul de 13.200 lei fara TVA; auto-
tractor MAN PH-10-KEJ,pe motorina,an fabricatie 
2004 la pretul de 9.350 lei fara TVA; autotractor MAN 
PH-11-VCJ,pe motorina,an fabricatie 2004 la pretul de 
14.400 lei fara TVA; autotractor MAN PH-11-VDV,pe 
motorina,an fabricatie 2004 la pretul de 14.400 lei fara 
TVA; autotractor MAN PH-69-AIC,pe motorina,an 
fabricatie 1997 la pretul de 8.150 lei fara TVA;semire-

morca SCHMITZ PH-95-MMM,an fabricatie 1997 la 
pretul de 6.350 lei fara TVA, s.a. Licitatia are loc in baza 
Adunarii Creditorilor din data de 04.08.2015  si din 
10.06.2020, pretul de pornire al licitatiei fiind redus cu 
50% din cel stabilit in rapoartele de evaluare. Taxa de 
participare la licitatie pentru fiecare bun este de 10 % 
din pretul de pornire al licitatiei. Licitaţiilor publice vor 
avea loc pe data de 19.05.2021, 26.05.2021, 02.06.2021, 
09.06.2021, 16.06.2021, 23.06.2021, 30.06.2021, 
07.07.2021, 14.07.2021, 21.07.2021, orele 12.30 în 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud 
Prahova, la sediul lichidatorului judiciar. Relaţii supli-
mentare 0344104525.

l SC LILI’S GREEN HOTELS PLOIESTI SRL, prin 
lichidator judiciar JUST INSOLV SPRL, anunta 
vanzarea la licitatie publica a urmatoarelor bunuri 
mobile af late in patrimoniul debitoarei: calculator 
Pentium - 85 lei, , expresor - 175 lei, lada frigorifica 
Zanussi - 190 lei, masina spalat Whirlpool - 85 lei, 
vitrina profesionala - 300 lei, masina spalat si uscat rufe 
- 85 lei, aspirator I.nte - 30 lei, casa marcat Datecs, 4 buc 
la pretul de 55 lei/buc, combina frigorifica Bosch 310 L 
- 90 lei,  dulap - 30 lei, fier calcat si masa Whirlpool - 30 
lei, frigider - 9 buc, la pretul de 105 lei buc, masina 
spalat Gorenje - 95 lei, mese mici - 22 buc, 10 lei/buc, 
mese mari - 9 buc, la pretul de 90 lei/buc, minibar 
Samsung - 16 buc, la pretul de 70 lei/buc, scaune - 2 buc. 
la pretul de 45 lei buc., televizoare - 25 buc, la pretul de 
50 lei/buc, uscator par Valera - 42,5 lei, uscator rufe - 
135 lei, uscator rufe Whirlpool-135 lei, cafetiera Philips 
- 22,5 lei, televizor Funai - 140 lei, Sony mp3 - 85 lei,  
uscator maini Ino Elise - 180 lei, uscator maini Valera - 
60 lei, vitrina vin Klisman - 675 lei. La preturile de mai 
sus se adauga TVA. Licitatiile publice au loc in baza 
hotararii Adunarii Creditorilor din 01.09.2019. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 50% din cel stabilit in 
raportul de evaluare. Sedintele de licitatie vor avea loc 
pe data de: 11.05.2021, 13.05.2021, 18.05.2021, 
20.05.2021, 25.05.2021, 27.05.2021, 03.06.2021, 
08.06.2021, 10.06.2021, 15.06.2021, 17.06.2021, 
22.06.2021, 24.06.2021, 29.06.2021, 01.07.2021, 
06.07.2021,  08.07.2021, 13.07.2021,  15.07.2021, 
20.07.2021 orele 12.00, la sediul lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, 
cab.7B.  Relatii suplimentare la telefon 0344104525. 

l SC ROVIT SA, societate aflata in reorganizare judi-
ciara, prin administrator judiciar anunta vanzarea la 
licitatie  a unor bunuri aflate in patrimoniul debitoarei, 
in sensul ca urmatoarele bunuri, respectiv:  Ferma 9 - 
compusa din constructii: Sopron Cizelat (Depozit), 
Cladire Cantina, Grajd pt Cai, Sediu Ferma-Cladire 
Condeescu, Sopron Ingasaminte chimice, Gard Imprej-
muire, Baraca Dormitor, Cladire Depozit, Atelier 
Mecanic, Rezervor pt Apa cu Sup Metal, Platforma 
Beton + Modernizare Drum, Retea Electrica Aeriana, 
Rezervor motorina, Spatiu Depozitare – Platforma, 
Grup sanitar, Rampa, Beci, fundatie, WC, bazin si 
terenul intravilan aferent in suprafata de 9.157 mp, 
situata in  Urlati, loc. Valea Mieilor, jud. Prahova la 
pretul de 416.575 lei si o serie de bunuri mobile, 
respectiv: subsolier 1 buc. la pretul de 105 lei (fara 
TVA),  bena remorca, 2 buc la pretul de 985 lei/ buc 
(fara TVA). Licitatia publica are loc in baza hotararilor 
Adunarii Creditorilor din 09.03.2011, 30.05.2013, 
05.08.2013 12.08.2013, 29.07.2014, 29.07.2014, 
22.01.2015 a regulamentului de participare la licitatie si 
a caietului de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. 
Pretul de pornire al licitatiei este redus cu 50 % din 
pretul stabilit in raportul de evaluare. Sedintele de lici-
tatii vor avea loc pe data de 11.05.2021, 13.05.2021, 
18.05.2021, 20.05.2021, 25.05.2021, 27.05.2021, 
03.06.2021, 08.06.2021, 10.06.2021, 15.06.2021, 
17.06.2021, 22.06.2021, 24.06.2021, 29.06.2021, 
01.07.2021, 06.07.2021,  08.07.2021, 13.07.2021,  
15.07.2021, 20.07.2021,  orele 12.00, la sediul adminis-
tratorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, 
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Detalii: in caietul de sarcini si la 
telefon 0344104525.

l ANUNȚ Privind organizarea licitației pentru 
vânzarea mijlocului fix Utilaj de brichetare a rumegu-
şului de lemn. Organizatorul licitației : Direcția Silvică 
Argeş, Piteşti, Str. Trivale nr. 82, Jud. Argeş, Tel: 
0248213434, Fax: 0248214099, e-mail: office@pitesti.
rosilva.ro; Data şi ora desfăşurării licitației: 
05.05.2021, ora 11.00; Locul desfăşurării licitației: 
Sediul Direcției Silvice Argeş; Tipul licitației: licitație 
publică cu strigare; Temeiul legal al organizării şi 
desfăşurării licitației: Procedura Operațională P.O.-
08.05.03/ R.N.P. Romsilva; Data şi ora până la care se 
pot depune cererile de participare şi documentele care 
certifică identitatea şi calitatea ofertantului,dovada 
achitării garanției şi a taxei de participare, alte docu-
mente după caz: până la data de 05 Mai 2021, ora 
10.00;  Prețul de pornire este de 22.400 lei fără T.V.A.; 
Garanția de participare este de 5% din valoarea mijlo-
cului fix, respectiv 1120 lei. Se poate achita la casieria 
Direcției Silvice Argeş sau în contul deschis la 
R a i f f e i s e n  B a n k  s u c u r s a l a  P i t e ş t i : 
RO17RZBR0000060000197191; Caietul de sarcini 
poate fi procurat de la sediul Direcției Silvice Argeş, 
Str. Trivale nr. 82, Piteşti - Jud. Argeş; Pentru infor-
mații şi date suplimentare vă puteți adresa persoanei 
de contact Murugă Daniel - 0731800341 sau e-mail: 
office@pitesti.rosilva.ro

l Etiss Clothing SRL prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică 
următoarele bunuri mobile: 3 masini de cusut 5 fire 
( 3 3 1 , 5 0  l e i / b u c ) ,  4  m a s i n i  d e  c u s u t  J K 
(213,30≈426,30≈357 lei/buc), 4 masini de cusut dt 5214 
(229,50≈306≈459 lei/buc), maşină de cusut dt802a 
(189,30 lei),6 masini de curatat ate (280 lei/buc), 4 
masini de cusut dt ft 100s (200,40 lei/buc), 10 masini 
de cusut dt 9600m/d4 (306≈153 lei/buc), generator 
abur 2 posturi A202 (448,50 lei), masina de spalat rufe 
(254,10 lei), uscător rufe (257,10 lei), distrugător 
Fellowes (167,70 lei), seif sigma (18,90 lei), aspirator 
(54,90 lei), 2 mese de calcat cu manecar (135 lei/buc), 
10 siruba dl7200-bm1-16 liniar automat (323,70 lei/
buc), 4 masini de cusut 4 fire (280,50 lei), 3 masini de 
taiat material CURRIS (133,50 lei/buc), utilaj confectii 
textile (330,90 lei), 2 imprimante (67,80≈22,50 lei/buc), 
set canapea (385,20 lei), 2 mese (78,90≈29,70 lei/buc). 
La prețurile de pornire se adaugă TVA. Persoanele 
interesate vor cumpăra 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 14.05.2021, ora 14:00 
la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. 
B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadju-
decării vânzarea va fi reluată în zilele de 21.05.2021 şi 
28.05.2021 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Pacnet Concept Solutions SRL prin lichidator judi-
ciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie 
publică in bloc la prețul de 229.414,36 lei + TVA echi-
pamente IT furnizare servicii internet: sistem de 
securitate perimetru, platforma monitorizare retea, 
cabinet echipamente, statie de baza LTE, echipament 
integrare, platforma operare retea, echipament energie 
electrica, 2 radiorelee microunde. Persoanele interesate 
vor cumpăra dosarul de prezentare de la lichidatorul 
judiciar şi vor depune documentele de participare la 
licitaţie cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Lici-
taţia va avea loc în 14.05.2021, ora 14:30 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 zilele de 21.05.2021 şi 
28.05.2021 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l HIDROJET SA prin lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică Vols-
kwagen Bora la prețul de 3.915 lei şi Nissan Terrano la 
prețul de 4.335 lei. Licitaţia va avea loc în 13.05.2021, 
ora 15:00 la sediul lichidatorului judiciar din str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 
519800. Persoanele interesate vor achizitiona dosarul 
de prezentare de la sediul lichidatorului judiciar şi vor 
depune documentația însoțită de taxa de garanţie de 

10% din prețul de pornire cu cel putin o zi înainte de 
data licitatiei. În cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în ziua de 20.05.2021 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Editura Prahova SA prin administrator judiciar VIA 
Insolv SPRL scoate la vânzare prin licitaţie publică 
Dacia 1304, benzina, 2004, 140.000 km - PH88EDP (842 
lei), Renault Kangoo, motorină, 2005, 220.000 km - 
PH17TNB (1.985,50 lei), Dacia 1304, motorină, 2006, 
140.000 km - PH12EDP (769 lei), Dacia 1305, motorină, 
2006, 240.000 km - PH95ASG (944,50 lei). La prețurile 
de pornire se adauga TVA. Persoanele interesate vor 
cumpăra dosarele de prezentare de la administratorul 
judiciar şi vor depune documentele de participare la 
licitaţie cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Lici-
taţia va avea loc în 13.05.2021, ora 14:00 la sediul admi-
nistratorului judiciar, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în zilele de 20.05.2021 şi 
27.05.2021 la aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Consiliul Local Lăpuşnicu Mare, 
comuna Lăpuşnicu Mare, Str.Principală, nr.133, județul 
Caraş Severin, telefon/fax 0255/244.005, e-mail: prima-
rialapusnicumare@yahoo.com, cod fiscal 3227459. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: două spații comer-
ciale, situate în comuna Lăpuşnicu Mare, sat Moceriş, 
nr.168, în suprafață totală de 58mp, conform caietului 
de sarcini, ce aparțin domeniului public al Consiliului 
Local Lăpuşnicu Mare, județul Caraş Severin, conform 
H.C.L. nr.34/03.04.2021 şi temeiului legal: O.U.G. 
nr.57/03.07.2019, art.332-333. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, 
Compartimentul Secretariat. 3.2.Denumirea şi datele de 
contact ale serviciului/compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: se poate obține de la 
Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei 
Comunei Lăpuşnicu Mare, comuna Lăpuşnicu Mare, 
Str.Principală, nr.133, județul Caraş Severin. 3.3.Costul 
şi condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 20 lei/exemplar, se achită 
numerar la Casieria Primăriei Comunei Lăpuşnicu 
Mare. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
19.05.2021, ora 14.00. 4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 27.05.2021, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Lăpuşnicu Mare, comuna Lăpuşnicu 
Mare, Compartimentul Secretariat, Str.Principală, 
nr.133, județul Caraş Severin. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun 
într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul 
exterior şi unul interior. 5.Data şi locul la care se va 
desfăşura şedința publică de deschidere a ofertelor: 
31.05.2021, ora 10.00, Primăria Comunei Lăpuşnicu 
Mare, comuna Lăpuşnicu Mare, Str.Principală, nr.133, 
județul Caraş Severin. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanței competente 
în soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ 
a Tribunalului Caraş Severin, Reşița, Str.Horea, nr.2-4, 
județul Caraş Severin, telefon 0255/213.304, fax 
0255/211.554, e-mail: ecris.115@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 04.05.2021.

l SC “PRIMALEX RIN” SRL, prin lichidator judiciar 
C.I.I.Petcu Viorica , scoate la vânzare prin licitaţie 
publică în data de 13.05.2021  ora 13:00 la sediul lichida-
torului din Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, 
ap. 2, jud. Prahova , utilaje pentru activitatea de croi-
torie. In caz de neadjudecare in data de 13.05.2021, se 
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vor mai organiza licitatii, in zilele de 20.05.2021, 
27.05.2021, 03.06.2021, 10.06.2021 la  ora 13,00. Bunu-
rile  se pot vinde atat individual cat si in bloc. Pretul 
caietului de sarcini pentru vanzarea individuala a acti-
velor este de 200 lei + TVA si se achită cu OP in contul 
nr.RO45BACX0000000196082000 deschis la Unicredit 
Bank - Sucursala Ploiesti, pe seama lichidatorului  judi-
ciar C.I.I PETCU VIORICA sau in numerar la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, Str. Splaiului, nr. 26, 
bl.34R2, ap.2, parter, jud. Prahova. Taxa de participare 
la licitaţie este de 100 RON plus TVA, garanţia de parti-
cipare este de 10% din valoarea pretului oferit  plus 
TVA. Achitarea lor se poate face cu ordin de plată în 
contul de lichidare al SC “PRIMALEX RIN” SRL. 
Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006. 
Inscrierea la licitaţie se va face cel mai tarziu cu o zi 
inainte de data licitatiei pana la ora 16:00. Bunurile se 
vor vinde libere de sarcini conform art. 53 din Legea 
85/2006. Alte relaţii privind activele scoase la vânzare 
puteţi obţine la nr. de tel. 0244-513366 sau 0743 023 634.

l Anunţ de vânzare. Unitatea Militară 0406 Constanţa, 
cu sediul în strada Mircea cel Bătrân, nr. 108, Constanţa, 
organizează în condiţiile H.G. nr. 81 din 23 ianuarie 
2003, licitaţie publică deschisă cu strigare pentru valori-
ficarea următoarelor bunuri materiale: -Autovehicul 
special M1 Dacia SD/LSDAB/LOGAN, Serie şasiu- 
UU1LSDABH35854233- 1 cpl; -Autovehicul special M1 
Dacia SD/LSDAB/LOGAN, Serie şasiu- UU1LS-
DABH35856931- 1 cpl; -Autovehicul special M1 Dacia 
S D / L S D A B / L O G A N ,  S e r i e  ş a s i u -  U U 1 L S -
DABH35851813- 1 cpl; -Autovehicul special M1 Dacia 
S D / L S D A B / L O G A N ,  S e r i e  ş a s i u -  U U 1 L S -
DABH35856946- 1 cpl; -Autoturism Dacia R5A715 
SOLENZA, Seria şasiu- UU1R5A71543442909- 1 cpl; 
- A u t o u t i l i t a r ă  A B  1 6 2 3 0  FA ,  S e r i e  ş a s i u - 
UU4202111Y0104979- 1 cpl; -Autospecială Mercedes- 
Benz 
638/VITO 110 CDI, Serie şasiu- VSA63819413427317- 1 
cpl. Licitaţia se va ţine la sediul U.M. 0406 Constanţa, 
din Strada Mircea cel Bătrân, nr. 108, Constanţa la data 
de 27.05.2021, ora 10:00. În cazul în care nu se prezintă 
niciun licitator, licitaţia se repetă în data de 16.06.2020, 
ora 10:00, iar dacă nici la a doua licitaţie nu se prezintă 
niciun licitator se va relua în data de 23.06.2021, ora 
10:00. La licitaţie poate participa orice persoană fizică şi 
juridică care va prezenta documentele prevăzute la art. 
21 din HG nr. 81 din 23 ianuarie 2003. Documentele de 
participare la licitaţie se primesc la sediul din strada 
Mircea cel Bătrân, nr. 108, Constanţa, cu cel mult 5 zile 
lucrătoare înaintea datei stabilite pentru ţinerea licitaţiei 
de vânzare. Garanţia de participare la licitaţie este de 
10% din valoarea fiecărui bun material. Caietul de 
sarcini pentru fiecare bun material în parte şi celelalte 
documente se pot procura de la sediul Unităţii Militare 
0406 Constanţa, contra sumei de 30 lei, depusă cu 
chitanţă la casieria unităţii, începând cu data de 
10.05.2021. Informaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon 0241/618969 - int. 24517, fax 0241/616153 sau la 
adresa de e-mail api@jandarmeriaconstanta.ro.

l SC “UTILREP SERV” SRL, prin lichidator judiciar 
C.I.I.Petcu Viorica, scoate la vânzare prin licitaţie 
publică în data de 13.05.2021  ora 13,30 la sediul lichida-
torului din Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, 
ap. 2, jud. Prahova: Container birou  - 3 bucati - 4.350 
euro +TVA; Autoturism Mitsubishi, an fabricatie 2006 - 
1.171 euro+TVA; Autoturism Seat Leon, an fabricatie 
2004 - 1.134 euro + TVA; Autoturism Seat Leon, an 
fabricatie 2006 - 1.704,50 euro+TVA; Autotractor Man, 
an fabricatie 2003 - 450 euro +TVA; Autotractor Man, 
an fabricatie 2006 - 7862,50 euro + TVA. In caz de 
neadjudecare in data de 13.05.2021, se vor mai organiza 
licitatii, in zilele de 20.05.2021, 27.05.2021, 03.06.2021, 
10.06.2021 la  ora 13:30. Prețul de pornire a licitatiei este 
de 50% din pretul stabilit în raportul de evaluare. Bunu-
rile  se pot vinde atat individual cat si in bloc. Pretul 
caietului de sarcini pentru vanzarea individuala a acti-
velor este de 300 lei + TVA si se achită cu OP in contul 
nr. RO45BACX0000000196082000 deschis la Unicredit 
Bank - Sucursala Ploiesti, pe seama lichidatorului  judi-
ciar C.I.I PETCU VIORICA sau in numerar la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, Str. Splaiului, nr. 26, 

bl.34R2, ap.2, parter, jud. Prahova. Pretul caietului de 
sarcini pentru vanzarea in bloc a activelor este de 1.000 
lei  + TVA si se achită prin OP in contul nr. 
RO45BACX0000000196082000 deschis la Unicredit 
Bank - Sucursala Ploiesti, pe seama lichidatorului  judi-
ciar C.I.I. PETCU VIORICA sau in numerar la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din Ploiesti, Str. Splaiului, 
nr. 26, bl.34R2, ap.2, parter, jud. Prahova. Taxa de parti-
cipare la licitaţie este de 100 RON plus TVA, garanţia de 
participare este de 10% din valoarea pretului oferit  plus 
TVA. Achitarea lor se poate face cu ordin de plată în 
contul de lichidare al SC “UTILREP SERV” SRL. 
Vânzarea se face în baza prevederilor Legii nr. 85/2006. 
Inscrierea la licitaţie se va face cel mai tarziu cu o zi 
inainte de data licitatiei pana la ora 16,00. Bunurile se 
vor vinde libere de sarcini conform art. 53 din Legea 
85/2006. Alte relaţii privind activele scoase la vânzare 
puteţi obţine la nr. de tel. 0244-513366 sau 0743 023 634.

l Primăria oraşului Mioveni, B-dul Dacia nr.1, jud. 
Argeş, tel. 0348/450000, fax: 0248/260500, organizează 
licitaţie publică deschisă pentru închirierea următoa-
relor bunuri din proprietatea oraşului Mioveni: S2 - 10 
mp - spațiu comercial gang E1, preț pornire 7,5 euro/
mp/lună; S3 - 11 mp - spațiu comercial gang E1, preț 
pornire 7,6 euro/mp/lună; 9 mp - teren Liceul Tehnologic 
Construcții de Maşini Colibaşi, 4,25 euro/mp/lună; 10 
mp - teren şcoala Liviu Rebreanu, 4,25 euro/mp/lună; 5 
mp – teren şcoala George Topârceanu, 4,25 euro/mp/
lună; 9 mp - teren Liceul Iulia Zamfirescu, 4,25 euro/
mp/lună; 4,5 mp - teren Bd. Dacia bloc M4, 4,25 euro/
mp/lună; 4,5 mp - teren zona bloc F1, 4,25 euro/mp/
lună; 20 mp - teren Bd. Dacia, bloc S3, 4,25 euro/mp/
lună. Data limită pentru primirea ofertelor: 26.05.2021, 
ora 12:00. Data desfăşurării licitaţiei publice deschise: 
26.05.2021, ora 1400. Licitaţia va avea loc la sediul 
Primăriei oraşului Mioveni, Bd. Dacia nr.1, în sala de 
şedinţe a Consiliului Local. Închirierea se face pentru o 
perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire prin 
acordul părților. Documentaţia de atribuire şi caietul de 
sarcini pot fi procurate de la Biroul Patrimoniu înce-
pând cu data de: 05.05.2021. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la tel.0348/455113 - Biroul Patrimoniu, între orele 
9 - 15:00.

l Primăria oraşului Mioveni, B-dul Dacia nr.1, jud. 
Argeş, tel. 0348/450000, fax: 0248/260500, organizează 
licitaţie publică deschisă pentru închirierea unui teren în 
suprafață de 240 mp situat lângă batalul de şlam al 
Automobile Dacia. Data limită pentru primirea ofer-
telor: 26.05.2021, ora 1200. Data desfăşurării licitaţiei 
publice deschise: 26.05.2021, ora 1500. Licitaţia va avea 
loc la sediul Primăriei oraşului Mioveni, Bd. Dacia nr.1, 
în sala de şedinţe a Consiliului Local. Preţul de pornire 
a licitaţiei este de 320 euro/lună. Închirierea se face 
pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire 
prin acordul părților. Documentaţia de atribuire şi 
caietul de sarcini pot fi procurate de la Biroul Patri-
moniu începând cu data de: 05.05.2021. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la tel. 0348/455113 - Biroul 
Patrimoniu, între orele 9 - 15:00.

l Amatti Industri SRL, societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti, 
Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, scoate 
la vanzare prin licitatie, Skoda Octavia, an fabricatie 
2008, nr. km 375.063, pret 1.652,10 euro, fara TVA. 
Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 48 de ore 
inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe relatii precum 
si achizitionarea regulamentului de vanzare se pot 
obtine de la sediul lichidatorului judiciar, din Ploiesti, 
Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, la 
numerele de telefon/fax: 0723357858/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro. 
Licitatia se va organiza in data de 07.05.2021, ora 11:00, 
iar in cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, 
aceasta este reprogramata pentru data de 10.05.2021, 
12.05.2021, 14.05.2021, 17.05.2021, 19.05.2021, 
21.05.2021, 24.05.2021, 26.05.2021, 28.05.2021, 
31.05.2021, 02.06.2021, 04.06.2021, 07.06.2021, 
09.06.2021, 11.06.2021, 14.06.2021, 16.06.2021, 
18.06.2021, 23.06.2021.

l MDM Det Euroconsult S.R.L., prin lichidator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gheorghe 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, vinde prin licitatie publica, 
proprietate imobiliara situata in Comuna Băneşti, Punct 
Ciuperceasca, tarlaua 51, parcela Pd (Cc) 1357, 1375, 
Judeţul Prahova, compusa din:  teren extravilan, cu 
destinatia curti constructii, în suprafaţă măsurată de 
7.740 mp; Constructia C1 – Pensiune, în suprafaţă 
construită desfasurata de 413,45 mp; Constructia C 2 – 
Terasa cu copertina de lemn, în suprafaţă de 122,85 mp; 
Constructia C3 – Terasa din lemn – structura deschisa, 
în suprafaţă de 275 mp; Constructia C4 – Anexa grupa 
sanitar, în suprafaţă construită de 41,79 mp; Platforma 
din dale colorata, în suprafaţă de 148,82 mp. Pretul de 
pornire al licitatiei, pentru proprietatea imobiliara mai 
ss mentionata este de 246.722 euro, fara TVA. Licitatia 
se va tine la sediul lichidatorului in data de 07.05.2021, 
ora 14.00, iar in cazul in care proprietatea imobiliara nu 
se va vinde, licitatia se va tine in data de 10.05.2021, 
12.05.2021, 14.05.2021, 17.05.2021, 19.05.2021, 
21.05.2021, 24.05.2021, 26.05.2021, 28.05.2021, 
31.05.2021, 02.06.2021, 04.06.2021, 07.06.2021, 
09.06.2021, 11.06.2021, 14.06.2021, 16.06.2021, 
18.06.2021, 23.06.2021, la aceeasi ora si aceeasi adresa. 
Cererile de inscriere la licitatie se depun in original la 
sediul lichidatorului judiciar insotite de toate documen-
tele prevazute in regulamentul de vanzare. Inscrierea la 
licitatie se poate efectua cu 48 de ore inaintea datei 
tinerii licitatiei, mai multe relatii precum si achizitio-
narea regulamentului de vanzare se pot obtine de la 
lichidatorulul judiciar, la adresa mai sus mentionata, la 
numerele de telefon 0723357858/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

l Turnătoria Centrala Orion SA, societate in faliment, 
prin lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul in 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. 
Prahova, scoate la vanzare urmatoarele bunuri mobile: 
demolator Bosch GSH27 - nr. inventar 20401, la pretul 
de 670 lei; demolator Milwankee - nr. inventar 20400, la 
pretul de 379 lei; bormasina Makitta, la pretul de 100,00 
lei; feromangan afinare 165 kg, la pretul de 536,25 lei; 
feromangan standard (mangan 74-75%) 310 kg, la 
pretul de 542,50 lei; ferosilicomangan 45 kg, 247,50 lei; 
instalatie Curatire Primara – nr. inventar 20286, la 
pretul de 22.413,95 lei. Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai 
multe relatii precum si achizitionarea regulamentului de 
vanzare se pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar, 
din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. 
P r a h o v a ,  l a  n u m e r e l e  d e  t e l e f o n / f a x : 
0723.357.858/0244.597.808, email: office@andreiioan.ro 
sau pe site-ul www.andreiioan.ro. Licitatiile se vor orga-
niza in data de 07.05.2021, ora 11:30, iar in cazul in care 
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este reprogramata 
pentru data de 10.05.2021, 12.05.2021, 14.05.2021, 
17.05.2021, 19.05.2021, 21.05.2021, 24.05.2021, 
26.05.2021, 28.05.2021, 31.05.2021, 02.06.2021, 
04.06.2021, 07.06.2021, 09.06.2021, 11.06.2021, 
14.06.2021, 16.06.2021, 18.06.2021, 23.06.2021.

l R.A.-A.P.P.S. Bucuresti S.R.P. Victoria Cluj cu sediul 
în Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, nr.54-56, jud.
Cluj, anunță organizarea licitației pentru închirierea 
unor spații din administrarea S.R.P.Victoria Cluj pe o 
perioadă de 5 (cinci) ani, după cum urmează: -spațiu 
comercial cu destinația depozit cu suprafața construită 
de 672mp, situat pe strada Libertății, nr.63, comuna 
Apahida, jud.Cluj, cu preț de pornire a licitației de 1.330 
euro/spațiu /lună (cf.CF nu se aplică TVA) -A doua 
licitaţie. -spațiu comercial situat la parterul Hotelului 
Victoria, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.54-56, Cluj 
Napoca, jud.Cluj, cu suprafața de 43,55mp şi preț de 
pornire a licitației de 784 euro/spațiu /lună (cf.CF nu se 
aplică TVA) -A doua licitaţie. Garanția de participare la 
licitație este de 50% din prețul de pornire a licitației. 
Documentele necesare participării sunt specificate în 
documentația de licitație, prețul unei documentații este 
de 500Lei şi se poate obține de la sediul S.R.P.Victoria 
Cluj de la data de 10.05.2021, până la data de 
17.05.2021. Data limită de solicitare de clarificări este 
19.05.2021. Data limită de depunere a ofertei este de 

21.05.2021, ora 10.00, la secretariatul sucursalei. 
Program: L-V, 09.00-14.00 (nu şi în zilele de sărbători 
legale). Licitația va avea loc la sediul S.R.P.Victoria, 
Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.54-56, jud.
Cluj, în data de 25.05.2021, ora 10.00 (primul spațiu) 
respectiv, ora 10.30 (al doilea spațiu). Informații supli-
mentare la tel.0264/598.776, 0722.364.784, e-mail: 
srpvictoria@upcmail.ro. Persoană de contact este Vadan 
Mircea -şef birou tehnic. Litigiile ce ar putea interveni se 
vor soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care nu pot fi 
rezolvate în acest mod, competența de soluționare revine 
instanțelor judecătoreşti române.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Consiliul Local Gura Humorului, 
oraşul Gura Humorului, Str.Piața Republicii, nr.14, 
județul Suceava, telefon/fax 0230/235.051, e-mail: 
primariagh@gmail.com, cod fiscal 6631418. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: 6 (şase) spații comerciale în 
suprafața totală 162mp, conform caietului de sarcini, 
situate în Parcul „Ariniş”, aparținând domeniului privat 
al Oraşului Gura Humorului, conform H.C.L. 
nr.36 /29 .04 .2021  ş i  t emeiu lu i  l ega l :  O .U.G. 
nr.57/03.07.2019, art.332-333. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, 
Serviciul Impozite şi Taxe Locale. 3.2.Denumirea şi 
datele de contact ale serviciului/compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar 
din documentația de atribuire: se poate obține de la 
Compartimentul Impozite şi Taxe Locale din cadrul 
Primăriei Oraşului Gura Humorului, Str.Piața Repu-
blicii, nr.14, județul Suceava. 3.3.Costul şi condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: 50 lei/exemplar, se achită numerar la 
C a s i e r i a  P r i m ă r i e i  O r a ş  G u r a  H u m o r u l u i . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
18.05.2021, ora 14.00. 4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 26.05.2021, ora 
12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Oraş Gura Humorului, Str.Piața Republicii, 
nr.14, județul Suceava -Birou Relații cu Publicul. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri 
sigilate: unul exterior şi unul interior. 5.Data şi locul la 
care se va desfăşura şedința publică de deschidere a 
ofertelor: 27.05.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei 
Oraşului Gura Humorului, Strada Piața Republicii, 
nr.14, județul Suceava. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanței: Tribunalul Suceava, Suceava, 
Str.Ştefan cel Mare, nr.62, județul Suceava, telefon 
0230/214.948, 0230/523.290. fax 0230/252.800, e-mail: 
trsv-birp@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
04.05.2021.

l Debitorul SC Repede  SRL, cu sediul în localitatea 
Dr.Tr.Severin, B-dul Carol I, nr.14, jud.Mehedinţi, 
CIF:17052039, J25/625/2004, aflata  în procedură de 
faliment in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 
4822/101/2016 prin lichidator judiciar Consultant Insol-
vență SPRL reprezentat de Popescu Emil, cu sediul în 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi, 
scoate la vânzare conform hotararii adunarii creditorilor 
din data de 02.02.2021 bunurile mobile: - Seat Ibiza cu 
numar de inamtriculare MH 09RPD la pretul de 4730 
lei, -Aparat de spalat MAER DRO la pretul de 75 lei, 
-Aparat pentru spalatorie Kon la pretul de 170 lei, 
-Tester diagnoza Bosch KTS 540 la pretul de 360 lei, 
-Elevator hydraulic 4 tone, la pretul de 3155 lei,-Masina 
de echilibrat WB 255 la pretul de 580 lei, -Masina 
semiautomata montat-demontat la pretul de 850 
lei,-Elevator Hofmann 3 tone la pretul de 4050 lei, 
-Instalatie incarcare Freon Robinair la pretul de 2030 

lei, -Sistem supraveghere 3 camere la pretul de 55 
lei,-Mobile hol Evelyne la pretul de 150 lei, -aparat aer 
conditionat DOX la pretul de 65 lei,-Mobilier la pretul 
de 160 lei*, existente in patrimoniul debitoarei SC 
Repede SRL la pretul total  de 16430 lei, exclusiv TVA 
(valorificate in bloc conform regulament de valorificare 
aprobat de adunarea creditorilor) Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea 
bunului mobil descris anterior, o reprezinta sentinta 
nr.12 din data de 25.05.2020 de deschidere a procedurii 
de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in 
dosarul de insolvență nr.4822/101/2016. Licitaţia va avea 
loc la biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 18.05.2021 
orele 15:00. Informam toti ofertanţii care vor să parti-
cipe la sedinta de licitaţie faptul că sunt obligaţi să 
depuna o garanţie reprezentand 10% din preţul de 
pornire al licitaţie si sa achiziționeze caietul de sarcini in 
suma de 500 lei plus TVA. Cont unic de insolvență: 
RO11BRMA 09991000 83702751 deschis la Banca 
Romaneasca. Invităm pe toti cei care vor sa participe la 
şedinţa de licitaţia din data de 18.05.2021 să depună 
oferte de cumpărare pana la data de 17.05.2021 orele 
1700 dovada de consemnare a pretului de 10%. 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. Avand in vedere măsurile 
de prevenire a răspândirii virusului Covid 19 (Corona-
virus), precum si a ordonantelor militare emise, admi-
nistratorul 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 masu-
rile impune de autoprotectie (masca, manusi, etc.). 
Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din loc. Dr. Tr. 
Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul Mehedinţi, tele-
foane: 0742592183 Lichidator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL

l Debitorul SC Repede  SRL, cu sediul în Dr.Tr.Severin, 
b-dul Carol I, nr.14, jud.Mehedinţi, CIF:17052039, 
J25/625/2004, af lata  în procedură de faliment in 
bankruptcy, en faillite în dosar nr. 4822/101/2016 prin 
lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL repre-
zentat de asociat coordonator Popescu Emil, cu sediul în 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi, 
scoate la vânzare conform hotararii adunarii creditorilor 
din data de 01.02.2021 : - Bunul imobil CLADIRE 
P+1+M cu Sc la sol = 145,46 m, Scd = 436,38 mp si Su = 
372,73 mp avand numar cadastral 3264-C1 si TEREN 
INTRAVILAN cu S = 106 mp, avand numar cadastral 
3264, situata in Mun. Dr. Tr. Severin, str. Dimitrie Bolin-
tineanu, nr. 40, jud. Mehedinti la pretul de 117.100 euro 
, exclusiv TVA, echivalentul in lei la cursul BNR din 
ziua platii Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea bunului mobil descris 
anterior, o reprezinta sentinta nr.12 din data de 
25.05.2020 de deschidere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr.4822/101/2016. Licitaţia va avea loc la 
biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 
18.05.2021 orele 15:00. 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 si sa achiziționeze caietul de sarcini in 
suma de 1000 lei plus TVA. Cont unic de insolvență: 
RO11BRMA09991000 83702751 deschis la Banca 
Romaneasca. Invităm pe toti cei care vor sa participe la 
şedinţa de licitaţia din data de 18.05.2021 să depună 
oferte de cumpărare pana la data de 17.05.2021 orele 
1700 dovada de consemnare a pretului de 10%. 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. Avand in vedere măsurile 
de prevenire a răspândirii virusului Covid 19 (Corona-
virus), precum si a ordonantelor militare emise, admi-
nistratorul 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 masu-
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rile impune de autoprotectie (masca, manusi, etc.). 
Relaţii la 0742592183, tel./fax  : 0252354399 sau la 
adresa de email : office@consultant-insolventa.ro. Lichi-
dator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL

l Publicaţie de vânzare privind licitaţia din data de 
18.05.2021: Debitorul SC Nufarul Bia SRL cu sediul în 
Dr.Tr.Severin, str.Romulus Lepri nr. 39, jud.Mehedinti, 
J25/192/2006, cod C.U.I. 18575893, prin lichidator judi-
ciar, 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. 28 din data de 01.07.2020, 
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II - a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 
nr. 3930/101/2019, scoate la vânzare, la pretul stabilit 
prin Raportul de Evaluare nr. 49/23.02.2021, bunurile 
mobile: -masina de spalat STAHL Atoll 220 E la pretul 
de 10480 lei - Masina de spalat STAHL Atoll 140 E la 
pretul de 8800 lei - Masina de spalat STAHL Atoll 140 E 
la pretul de 7120 lei - Uscator de rufe STAHL 134 E la 
pretul de 6920 lei - Uscator de rufe STAHL (defect) la 
pretul de 875 lei - Masina de calcat STAHL la pretul de 
14085 lei - Masina de calcat STAHL (defecta) la pretul 
de 1195 lei Preturile nu contin TVA Licitatia va avea loc 
în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuţului, nr.7A, jud.Mehedinţi la 
data de 18.05.2021 orele 14:00. Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea 
bunurile mobile, conform Raportului de evaluare nr. 
49/23.02.2021 o reprezinta Sentința nr. 28 din data de 
01.07.2020 de deschidere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul sindic în dosarul de 
insolvență nr. 3930/101/2019. Participarea la licitaţie 
este condiţionată de consemnarea în contul unic de 
insolventa al debitoarei SC Nufarul Bia SRL pana la 
data de 17.05.2021 orele 1700, a unei cauţiuni de 10% 
din preţul de pornire pentru bunurile mobile şi achiziţi-
onarea caietului de sarcini in suma de 500,00 lei exclusiv 
TVA pentru toate bunurile respectiv 50 lei exclusiv TVA 
pentru fiecare bun mobil. Cont deschis la Banca Roma-
neasca S.A. , sub nr. RO11BRMA0999100091179705. 
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 Lichidator judiciar, Consul-
tant Insolvenţă SPRL FILIALA TIMIS,

l Publicaţie de vânzare privind licitaţia din data de 
25.05.2021: 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 lichi-
dator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul 
social în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehe-
dinți, RFO II-0649, CIF 31215824, reprezentată de ec. 
Emil Popescu, conform Sentintei nr. 53 din data de 
05.10.2020, pronunţată de Tribunalul Mehedinti, în 
dosarul nr. 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 - 
Tr a c t o r  C a s e  I H  F a r m a l l  1 1 5 C  c u  s e r i a 
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 - 
Scarificator Maschio Attila, Serie HRR850504, An 
fabricatie 2017, Stare Buna, Culoare rosu, la pretul de 
pornire al licitatiei de 5.000 Euro - Incarcator frontal 
Stoll FZ 10 cu cupa, Serie 7096667, An fabricatie 2018, 
Stare Buna, Culoare rosu, la pretul de pornire al licita-
tiei de 6.000 - Masina de imprastiat Sulky DX 30, 

Serie18AE03126, An fabricatie 2018, Stare Buna, 
Culoare Albastru deschis, la pretul de pornire al licita-
tiei de 8.000 Euro Exclusiv T.V.A - 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 - Sema-
natoare Gaspardo MTR 6, Serie HG9271020, An fabri-
catie 2017, Stare Buna, Culoare rosie, la pretul de 
pornire al licitatiei de 14.000 - Pulverizatoare tractate 
Gaspardo Campo, Serie JGU850325, An fabricatie 
2018, Stare Buna, Culoare, Rosie, la pretul de pornire al 
licitatiei de 19.000 Euro Exclusiv T.V.A Licitaţia va avea 
loc la biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti la data de 25.05.2021, 
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 condiţio-
nată de consemnarea în contul unic de insolventa al 
debitoarei Mola N. Sorin Laurenţiu P.F.A., pana la data 
de 24.05.2021 orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire pentru bunul mobil pe care intentio-
neaza sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea caie-
tului de sarcini in suma de 500,00 lei+TVA. Cont deschis 
la Banca Romaneasca S.A. sub nr. RO11BRMA 
0999100091403775. Invităm pe toti cei care vor să parti-
cipe la şedinţa de licitaţie să transmita oferte de cumpă-
rare şi documentele în copie xerox din care rezultă 
faptul că a fost achitată garanția de licitație şi contrava-
loarea caietului de sarcină la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro. Avand in vedere măsurile de 
prevenire a răspândirii virusului COVID 19 (CORONA-
VIRUS), precum si a ordonantelor militare emise, 
lichidatorul judiciar recomanda ca participarea la lici-
tatie 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 masu-
rile 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 supli-
mentare la telefoanele: 0742592183, 0756482035, 
0252/354399, email office@consultant-insolventa.ro, sau 
la sediul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinti.Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL

l Publicaţie de vânzare privind licitaţia din data de 
14.05.2021: Debitorul SC D&G Agricolture Enterprise 
SRL - societate în reorganizare judiciara, in judicial 
reorganisation, en redressement, cu sediul în Dr.Tr.
Severin, str.George Cosbuc nr.3A, jud. Mehedinti, 
J25/272/2006, C.U.I. 18704890, prin administrator judi-
ciar, 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 dimi-
nuate 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 36.933 mp situate in comuna 
Patulele, jud. Mehedinti, nr. CF 50046 si nr cadastral 
50046 la pretul de pornire a licitatie in suma de 
68.574,00 Euro, Teren si vita de vie in suprafata de 
212.500 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehe-
dinti, 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 
- 928.351 mp; Valoarea totala a bunurilor este de 
1.705.215,00 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 
14.05.2021, orele 14:00. Titlul executoriu în baza căruia 
administratorul judiciar procedează la vânzarea bunu-
rilor 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 ipoteca-
ri: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 condiţio-
nată de consemnarea în contul unic de insolventa al 
debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL, pana la 
data de 13.05.2021 orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% 
din preţul de pornire pentru bunul imobil pe care inten-
tioneaza 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 şi documentele în copie xerox din care 
rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație şi 
contravaloarea caietului de sarcină la adresa de email: 
office@consultant-insolventa.ro. Avand in vedere măsu-
rile de prevenire a răspândirii virusului Covid 19 (Coro-
navirus), 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 masu-
rile impune de autoprotectie (masca, manusi, halat, 
etc.). Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra 
bunurilor imobile descrise anterior sa anunte adminis-
tratorul 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 Publicaţie de vânzare privind licitaţia din data de 
20.05.2021: Debitorul SC Tecnogreen SRL - societate în 
reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en 
redressement, cu sediul in Dr.Tr.Severin, str.George 
Cosbuc nr.3A, Camera 2, Sc.1, Et. Subsol, Ap.3, jud.
Mehedinti, CIF:15195512, J25/302/2016, prin adminis-
trator judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala 
Timis, cu sediul ales in Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului 
nr.7A, jud.Mehedinti, CUI:38704372, inregistrata in 
RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coordo-
nator Serban Valeriu, scoate la vânzare, la pretul de 
5000 euro/hectar, conform hotarare adunare creditori 
din data de 27.04.2021 urmatoarele bunuri imobile: - 
Teren Extravilan avand S = 21.022 mp si Plantatie Vita 
De Vie (existenta pe acest teren inclusiv spalieri si 
sarma) avand S = 21.022 mp, cu nr.cad. 50061, inscris in 
CF nr. 50061, situat in Tarlaua 80 Parcela 3;  - Teren 
Extravilan avand S = 61.377 mp si Plantatie Vita De Vie 
(existenta pe acest teren inclusiv spalieri si sarma) 
avand S = 61.377 mp, cu nr.cad. 50363, inscris in CF nr. 

50363, situat in Tarlaua 80 Parcela 2; - Teren Extravilan 
avand S = 347.640 mp si Plantatie Vita De Vie (existenta 
pe acest teren inclusiv spalieri si sarma) avand S = 
347.640 mp, cu nr.cad. 50364, inscris in CF nr. 50364, 
situat in Tarlaua 80 Parcela 1,2; - Teren Extravilan 
avand S = 131.514 mp si Plantatie Vita De Vie (existenta 
pe acest teren inclusiv spalieri si sarma) avand S = 
131.514 mp, cu nr. cad. 50365, inscris in CF nr. 50365, 
situat in Tarlaua 80 Parcela 4; - Teren Extravilan avand 
S = 53.591 mp si Plantatie Vita De Vie (existenta pe 
acest teren inclusiv spalieri si sarma) avand S = 53.591 
mp, cu nr.cad. 50366, inscris in CF nr. 50366, situat in 
Tarlaua 80 Parcela 3. situate in extravilanul comunei 
Pãtulele, Jud.Mehedinţi. Total suprafata de teren valo-
rificata in bloc: 615.144 mp Valoarea totala a bunurilor 
imobile este de 307.572 EURO prêt neafectat de TVA 
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii). Admi-
nistratorul judiciar mentioneaza faptul ca, asupra 
bunurilor enumerate mai sus detine un drept de ipoteca 
legala creditorul MOLLIFICIO BORTOLUSSI SRL. 
Licitaţia publica cu strigare va avea loc la biroul admi-
nistratorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului 
nr.7A, jud.Mehedinti la data de 20.05.2021, orele 11:00. 
Titlul executoriu în baza căruia administratorul judiciar 
procedează la vânzarea bunurilor imobile, conform 
Raportului de evaluare nr. 32/05.03.2020, il reprezinta 
Sentinta nr. 8 din data de 11.05.2020, de confirmare a 
planului de reorganizare a debitoarei SC Tecnogreen 
SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a 
Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul 
nr. 2726/101/2018. Participarea la licitaţie este condiţio-
nată de consemnarea în contul unic de insolventa al 
debitoarei SC Tecnogreen SRL, pana la data de 
19.05.2021 orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% din preţul 
de pornire pentru bunurile imobile descrise anterior şi 
achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 1.000,00 
lei+TVA. Cont deschis la Banca Romaneasca S.A., sub 
nr. RO11BRMA 0999100083622047. Invităm pe toti cei 
care vor să participe la şedinţa de licitaţie să transmita 
oferte de cumpărare şi documentele în copie xerox din 
care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație 
şi contravaloarea caietului de sarcină la adresa de email: 
office@consultant-insolventa.ro pana la data de 
19.05.2021 orele 17.00 Avand in vedere măsurile de 
prevenire a răspândirii virusului Covid 19 (Corona-
virus), precum si a ordonantelor militare emise, admi-
nistratorul 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 masu-
rile impune de autoprotectie (masca, manusi, etc.). 
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra 
bunurilor imobile descrise anterior sa anunte adminis-
tratorul 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 din 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinti. 
Administror judiciar, Consultant Insolvenţă Sprl Filiala 
Timis, prin ec. Serban Valeriu

PIERDERI
l Pierdut Certificat de pregătire profesională a condu-
cătorului auto Vechiu Emanuel. Îl declar nul.

l Declarăm pierdute şi anulate următoarele acte ale 
Logistic Contractor SRL (CUI:17425928, J40/6186/2012, 
sediul în: Bucureşti, Sectorul 4, Calea Şerban Vodă, 
nr.133, Central Business Park, Clădirea A, Parter, Secți-
unea A.P.8): (i)certificatul constatator eliberat la data de 
04.08.2016 în baza declarației model 3 nr.320458 din 
02.08.2016 privind activitățile desfăşurate la sediul 
social situat in Bucureşti, Sectorul 4, Calea Şerban Vodă, 
nr.133, Central Business Park, Clădirea A, Parter, Secți-
unea A.P.8, şi (ii)certificatul constatator eliberat la data 
de 04.08.2016 în baza declarației model 3 nr.320458 din 
02.08.2016 privind activitățile desfăşurate în afara 
sediului social şi a sediilor secundare.
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