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OFERTE SERVICIU
l SC Top Econatura SRL anga-
jează Preparator lactate în fermă 
de capre din satul Sorogari, 
comuna Aroneanu, județul Iași. 
Detalii la telefon: 0728.099.998.

l Grande Leniqi Mirsad SRL, cu 
sediul în Craiova, angajează 
brutar. Cerinț: Curs de calificare. 
Relații la tel. 0759.490.811.

l Farmasi Cosmetics RO S.R.L., 
o societate cu răspundere limitată 
înființată și funcționând în baza 
legilor din România, cu sediul 
social în București, Sector 1, Str.
Dr.Iacob Felix, nr.87, Felix Office 
Building, Biroul 4, Sectiunea 
4.4.5, Etaj 4, România, înregis-
trată în Registrul Comerțului 
București sub nr.J40/2140/2019, 
C o d  U n i c  d e  Î n r e g i s t r a r e 
40660260, angajează: 1 manager 
aprovizionare. Interviul va avea 
loc la data de 06.10.2020, ora 
10:00, la punctul de lucru al socie-
tă ț i i  d in  Bucureș t i ,  Ca lea 
Floreasca nr. 246C, etaj 18, sector 
1, Cladirea Sky Tower.

l Clubul Sportiv Școlar Tulcea, 
cu sediul în localitatea Tulcea, str. 
Spitalului, nr. 3, judeţul Tulcea, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Muncitor calificat 
( E l e c t r i c i a n )  - c o n f o r m 
H.G.nr.286/2011. Condiţii de 
participare la concurs: -absolvent 
studii medii de specialitate, sau 
cursuri de calificare electrician; 
-vechime minimă 3 ani în dome-
niul postului; -stare de sănătate 
corespunzătoare; -abilități prac-
t ice ;  -d isponibi l i tate  la  un 
program flexibil. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă 
27.10.2020, ora 9:00; -Proba prac-
tică 28.10.2020, ora 9:00; -Proba 
interviu 29.10.2020, ora 10:00. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până pe 
data de 16 octombrie 2020, ora 
14.00, la sediul Clubului Sportiv 
Școlar Tulcea. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Clubului Sportiv 
Ș c o l a r  Tu l c e a ,  t e l e f o n 
0240/532.124, fax 0240/532.771.

l Școala Gimnazială Nr.1, cu 
sediul în str.Școlii, nr.79, comuna 
Ciolpani, județul Ilfov, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, de: 
-administrator financiar, perioadă 
nedeterminată post  vacant, 
conform H.G.nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura la 
Școala Gimnazială Nr.1, str. Școlii, 
nr. 79, comuna Ciolpani, conform 
calendarului :  Proba scr isă : 

27.10.2020, ora 9:00; Proba prac-
tică: 27.10.2020, ora 14:00; Inter-
v iu l :  28 .10 .2020 ,  ora  9 :00 . 
Dosarele se depun în termen de 10 
zile lucrătoare. Pentru partici-
parea la concurs candidații 
trebuie sǎ îndeplineascǎ următoa-
rele condiții: Studii economice 
superioare; Vechime în speciali-
tate -minim 3 ani; Cunoștinţe de 
legislație specifică locului de 
muncă. Relații suplimentare se 
pot obține la sediul Școlii Gimna-
ziale Nr.1 Ciolpani sau la tel./fax 
021.266.81.25, email: scciolpani@
gmail.com. Bibliografia și tema-
tica sunt postate la avizierul 
unității școlare.

l Institutul Naţional de Cerceta-
re-Dezvoltare și Încercări pentru 
Electrotehnică- ICMET Craiova 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcției de Instalator- 1 
post. Obiectul principal de activi-
tate al ICMET Craiova este 
„Cercetare și dezvoltare în alte 
științe naturale și inginerie” (cod 
CAEN 7219) și este stabilit prin 
HG nr.81/11.02.1999, modificată 
prin HG nr.1495/2008, privind 
organizarea și funcționarea Insti-
tutului Naţional de Cerceta-
re-Dezvoltare și Încercări pentru 
Electrotehnică- ICMET Craiova. 
Concursul se va desfășura la 
sediul ICMET Craiova din Bvd.
Decebal, nr. 118A, Craiova, în 
data 26.10.2020, începând cu ora 
09:00. Data limită de depunere a 
dosarului: 20.10.2020, ora 14:00. 
Metodologia de concurs, Regula-
mentul de desfășurare a concur-
sului,  Criterii le de selecție, 
Atribuțiile funcției, etc. se obțin 
de pe pagina web a institutului: 
www.icmet.ro, sau de la sediul 
unității. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la numărul de 
telefon: 0351.404.888, interior 218 
(în intervalul orar 09:00-15:00) 
sau la adresa de e-mail: istanca@
icmet.ro

l Școala Gimnazială ,,Tudor 
Segărceanu” Goicea, cu sediul în 
comuna Goicea, str.Principală, 
nr.271, judeţul Dolj, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de: Îngrijitor, 
1/2 normă și muncitor întreținere, 
1 / 2  n o r m ă ,  c o n f o r m  H . G . 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -27 octombrie 
2020 -proba scrisă; -29 octombrie 
2020 -proba practică. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: a)studii: studii gene-
rale sau medii; b)vechime: nu se 
solicită; c)are cetățenie română, 
cetățenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor 

aparținând Spațiului Economic 
E u r o p e a n  ș i  d o m i c i l i u  î n 
România; d)are capacitate deplină 
de exercițiu; e)are o stare de sănă-
tate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinței medicale elibe-
rate de medicul de familie; f)nu a 
fost condamnat definitiv pentru 
săvârșirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiției, de 
fals ori a unor fapte de corupție 
sau a unei infracțiuni săvârșite cu 
intenție, care ar face-o incompati-
bilă cu exercitarea funcției, cu 
excepția situației în care a inter-
venit reabilitarea; g)are curs de 
igienă sau este înscris la curs 
(pentru postul de îngrijitor). 
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 Școlii Gimnaziale ,,Tudor 
Segărceanu” Goicea. Relaţii supli-
mentare la sediul: Școala Gimna-
zială ,,Tudor Segărceanu” Goicea, 
persoană de contact: Burtea Elena 
Daniela, telefon: 0251/256.353, 
fax: 0251/256.353, E-mail: sctsgo-
icea@yahoo.com.

l Școala Gimnazială „Mircea cel 
Bătrân” cu sediul în Municipiul 
Pitești, str.Zimbrului, nr.3, jud.
Argeș, organizează concurs pentru 
ocuparea a 4 posturi contractuale 
aprobat prin H.G. nr.286/2011, 
modificat și completat de H.G. 
nr.1027/2014, în cadrul instituţiei. 
Denumirea postului: -îngrijitor -3 
posturi vacante contractuale pe 
p e r i o a d ă  n e d e t e r m i n a t ă ; 

-muncitor -1 post vacant contrac-
tual pe perioadă nedeterminată. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor: medii; 
-nu se solicită vechime. Data, ora 
și locul de desfășurare a concur-
sului: Proba practică: 27.10.2020, 
ora 09:00, la sediul unității; 
Interviu: 28.10.2020, ora 09:00, la 
sediul unității. Data limită până la 
care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este 
19.10.2020, la sediul unității. Date 
contact: Dumitrescu Ana, tel. 
0248/276.340.

l Școala Gimnazială „Mircea cel 
Bătrân” cu sediul în Municipiul 
Pitești, str.Zimbrului, nr.3, jud.
Argeș, organizează concurs pentru 
ocuparea a unui post contractual 
aprobat prin H.G. nr.286/2011, 
modificat și completat de H.G. 
nr.1027/2014, în cadrul instituţiei. 
Denumirea postului: -îngrijitor -1 
post temporar vacant contractual 
pe perioadă determinată. Condiţii 
specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: medii; -nu se 
solicită vechime. Data, ora și locul 
de desfășurare a concursului: 
Proba practică: 27.10.2020, ora 
09:00, la sediul unității; Interviu: 
28.10.2020, ora 09:00, la sediul 
unității. Data limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este 12.10.2020, 
la sediul unității. Date contact: 
Dumitrescu Ana, tel. 0248/276.340.

CITAȚII
l Șelaru Mihaela este citată în 
calitate de pârâtă la Judecătoria 
Balș în data de 27.10.2020, la ora 
09:30, complet C3, în dosarul 
nr.527/184/2020.

l Se citează Lungu Ovidiu Mari-
nică în data de 27.10.2020, ora 
10:00, la Judecătoria Pașcani, în 
dosarul nr.1534/866/2020, având 
ca obiect divorț cu minori, în 
contradictoriu cu Lungu Maria 
Alina.

l Se citează în calitate de pârâți 
numiții  Vermesan Gabor, Szakacs 
Paraschiva și Magyarusan Lasz-
lone la Judecătoria Bistrița în 
dosar nr.675/190/2020 cu termen 
de judecată la 25.11.2020, sala 
nr.2, orele 9:00.

l Numiţii: Avramesc Eva, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
localitatea Vulcan, Str.Plesni-
toarea, nr.18, județul Hunedoara; 
Ilie P. Maria, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în localitatea Aninoasa, 
Str.Libertăţii, nr.146, județul 
Hunedoara; Buta Burlec Maria, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
localitatea Aninoasa, Str.Văleni, 
nr.159, județul Hunedoara și 
Udrea Ana, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în localitatea Vulcan, Str.
Morii, nr.58, județul Hunedoara, 
sunt citaţi la Judecătoria Petro-
șan i  pe  data  de  Miercur i , 
28.10.2020, ora 08.30, camera 24, 
în calitate de pârâţi în dosarul civ. 
nr.7251/278/2019, în procesul 
acţiune în constatare cu recla-
manta Societatea Complexul 
Energetic Hunedoara SA prin 
Administrator judiciar Expert 
Insolvenţă SPRL.

l  Față de pârâtul Coprean 
Emeric, fiul lui Ioan si Ana, 
născut la 1 septembrie 1939, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
comuna Buza ,  sa tu l  Buza , 
numărul 350, județul Cluj, s-a 
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deschis procedura de declarare 
judecătorească a morții la Jude-
cător ia  Gher la  în  dosaru l 
nr.3418/235/2020. Orice persoană 
care are cunoștință despre împre-
jurările dispariției sau morții 
pârâtului este invitată să comu-
nice datele pe care le cunoaște.

l  Numiti i  Ene Vasile,  Ene 
Cosmin Irinel, Ene Constantin Si 
Iacob Iulia, nascuti si domiciliati 
in com. Manesti, jud. Prahova, 
sunt chemati la Judecatoria 
Ploiesti, str. Gh. Lazar nr. 6, Sala 
1, in ziua de 27.11.2020, ora 9:30, 
pentru dezbaterea succesiunii 
defunctului Stanciu Gh. Nita, 
Dosar nr. 23710/281/2019 deschis 
de Stan Tudora, Manesti.

DIVERSE
l Anunt. Președintele Obștei de 
moșneni Moliviș anunță că se 
anulează lucrările Adunării Gene-
rale  Ordinare  din  data  de 
11.10.2020 ora 13:00 datorită 
exploziei de îmbolnăviri coro-
na-virus. Președintele nu garan-
tează că din membrii participanți 
nu au luat contact între ei cu cei 
bolnavi. Sedința va fi programată 
îm urma hotărari i  dată de 
instanța de judecată. Președinte 
Răducă Ion.

l Informare. Această informare 
este efectuată de către II Fudu-
lache Ioan, Com.Pârgărești, 
Județul Bacău, tel: 0740/670.876, 
care intenționează să solicite de la 
Administrarea Bazinală de Apă 
Siret Bacău -Sistemul de Gospo-
dărire Apelor Bacău, aviz de 
gospodărire a apelor „Construire 
anexă gospodarească a exploata-
ției agricole” (platforma dejecții 
animale), Comuna Pârgărești, 
județul Bacău. Această investiție 
este în curs de desfășurare. Ca 
rezultat al acestei investiții nu vor 
rezulta ape uzate. Această solici-
tare este conformă cu legea 
Apelor nr.107/1996, cu modifică-
rile și completările ulterioare. 
Persoanele care doresc sa obțină 
informații suplimentare cu privire 
la solicitarea avizului de gospodă-
rire apelor pot contacta solici-
t a n t u l  d e  a v i z  l a  a d r e s a 
menționată. Observațiile, suges-
tiile și recomandările referitoare 
la desfășurare acestei lucrări, se 
pot adresa solicitantului, la 
adresa:  II  Fudulache Ioan, 
Comuna Pârgărești,  județul 
Bacău, tel.0740/670.876.

l Informare. Această informare 
este efectuată de către II Fudu-
lache Ioan, Com.Pârgărești, 
Județul Bacău, tel: 0740/670.876, 

care intenționează să solicite de la 
Administrarea Bazinală de Apă 
Siret Bacău -Sistemul de Gospo-
dărire Apelor Bacău, aviz de 
gospodărire a apelor „Construire 
anexe gospodărești ale exploata-
ției  agricole în extravilan” 
(adăpost animale, fănărie, bucă-
tărie furajeră, căsuță paznic, 
platformă betonată pentru utilaje 
și împrejmuire) Comuna Pârgă-
rești, județul Bacău. Această 
investiție este în curs de desfășu-
rare. Ca rezultat al acestei inves-
tiții nu vor rezulta ape uzate. 
Această solicitare este conformă 
cu legea Apelor nr.107/1996, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Persoanele care doresc să 
obțină informații suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de 
gospodărire apelor, pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa 
menționată. Observațiile, suges-
tiile și recomandările referitoare 
la desfășurare acestei lucrări se 
pot adresa solicitantului, la 
adresa:  II  Fudulache Ioan, 
Comuna Pârgărești,  județul 
Bacău, tel.0740/670.876.

l Unitatea administrativ-terito-
rială Cernătești din județul Buzău 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
UAT Cernătești începând cu data 
de 07.10.2020, pe o perioadă de 60 
de zile, la sediul Primăriei Cernă-
tești conform: „Legii cadastrului 
și publicității imobiliare nr.7/1996 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare”. Cererile 
de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primăriei Comunei Cernă-
tești și pe site-ul Agenției Națio-
nale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară: http://www.ancpi.ro/
pnccf_docs/?dir=Buzau

l Unitatea administrativ-terito-
rială Albești din judeţul Ialomiţa, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
Sector Cadastral nr. 3, 4,7, 8 și 9 
începând cu data de 13.10.2020, 
pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei Albești din com. 
Albești, str. Primăriei nr. 5, 
conform art. 14, alin (1) și (2) din 
Legea Cadastrului și a Publicităţii 
Imobiliare Nr. 7/1996, republi-
cată, cu modificările și completă-
r i le  ulterioare.  Cereri le  de 
rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primăriei și pe site-ul 
Primăriei și pe site-ul Agenţiei 
Naţionale de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară.

l  Numele meu este Chelaru 
Rodica, cu domiciliul în Comua 

Iana, Sat Vadurile, Județul Vaslui. 
Vă informez că am cerut Judecă-
toriei Bârlad, Județul Vaslui, în 
Dosarul Nr.4317/18/2020, aflat pe 
rolul instanței de judecată decla-
rarea judecătorească a morții 
numitei Chelaru Adela, fosta 
Mastacan Adela, născută la data 
de 02.06.1919, în Comuna Puiești, 
Județul Vaslui, decedată și îngro-
pată în anul 1998, cu ultimul 
domicil iu în Comuna Iana, 
Județul Vaslui. Invităm orice 
persoană care cunoaște date și 
informații în legătură cu decedata 
Chelaru Adela, fosta Mastacan 
Adela, la Judecătoria Bârlad in 
Dosarul 4317/189/2020.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al Concept 
Grand Favorit SRL desemnat 
prin hotararea nr. 3807 din data 
de 01.10.2020, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a 
V I I - a  C i v i l a  i n  d o s a r  n r. 
12708/3/2020, notificã deschiderea 
procedurii insolventei prevazuta 
de Legea nr. 85/2014 împotriva 
Concept Grand Favorit SRL, cu 
sediul social in București Sectorul 
6, Strada Oastei , Nr. 5A, CUI 
38397057, nr. de ordine in regis-
trul comertului J40/18019/2017. 
Persoanele fizice si juridice care 
inregistreaza un drept de creanta 
impotriva Concept Grand Favorit 
SRL vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului București - 
secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 12708/3/2020, in 
urmatoarele conditii: a) termenul 
limita pentru inregistrarea cererii 
de admitere a creantelor asupra 
averii debitorului 16.11.2020; b) 
termenul de verificare a crean-
telor, de intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului preliminar 
de creante 07.12.2020; c) termenul 
pentru intocmirea si afisarea tabe-
lului definitiv la 03.01.2021; d) 
data primei sedinte a adunarii 
generale a creditorilor 14.12.2020, 
ora 14:00; e) adunarea generala a 
asociatilor la data de 16.10.2020, 
ora 14:00 la sediul administrato-
rului judiciar.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare a Adunarii Gene-
rale Extraordinare a Actionarilor 
Societatii PLEVNEI SA Consiliul 
de Administratie al S.C. Plevnei 
S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea 
Plevnei nr.145, Corp C27 (fosta 
Cladire Administrativa), parter, 
cam.1, sect.6, inregistrata la 
ORCB sub nr.J40/591/1991, 
avand cod unic de inregistrare 

465065, convoaca Adunarea 
Generala Extraordinara a Actio-
narilor SC Plevnei SA la data de 
06.11.2020, ora-10:00 la sediul 
societatii, pentru toti actionarii 
inregistrati in Registrul Actiona-
rilor la data de 02.11.2020 sau 
reprezentantii acestora, cu urma-
toarea ordine de zi: 1.Supunerea 
spre dezbatere a vanzarii imobi-
lului proprietatea societatii situat 
in Bucuresti, sect.1, Calea Victo-
r i e i  n r. 2 0 4 ,  c o m p u s  d i n 
constructie cu o suprafata utila de 
72,51mp si construita de 84,41mp, 
si teren in suprafata de 15,73mp, 
numar cadastral 20841/0;1 inscris 
in Cartea Funciara 57181 a locali-
tatii Bucuresti Sect.1, la pretul de 
110.000Euro la care se adauga 
TVA. 2.Desemnarea persoanei 
care sa reprezinte cu puteri 
depline societatea in vederea 
indeplinirii tuturor formalitatilor 
necesare si semnarea in numele 
societatii  a contractului de 
vanzare cumparare cat si pentru 
efectuarea mentiunilor la ORCTB 
cu privire la hotararea actiona-
rilor si publicarea in Monitorul 
Oficial al Romaniei Partea a-IV-a. 
In cazul in care la prima convo-
care nu sunt intrunite conditiile 
legale, a doua convocare este 
fixata in data de 07.11.2020 la 
aceeasi ora si in acelasi loc.

LICITAȚII
l Societatea AS3-Administrare 
Străzi S3 S.R.L., intenționează să 
încheie un contract de achiziție 
publică pentru Lucrări de proiec-
tare,  real izare,  achiziț ie  ș i 
montare de butaforii pentru 
proiectul  „Amenajare parc 
tematic în Parcul Pantelimon. 
Atașat regasiți documentația de 
atribuire. Data limită de depunere 
a ofertelor este 14.10.2020, ora 
12:00.

l Primăria orașului Mioveni, 
B - d u l  D a c i a  n r.  1 ,  t e l . : 
0348/450000, fax:0248/260500 
organizează licitaţie publică 
deschisă pentru închirierea a 
două terenuri situate pe Bule-
vardul Dacia, oraș Mioveni 
pentru amplasarea de chioșcuri 
de comercializare presă și produse 
complementare. Data limită 
pentru primirea ofertelor : 
05.11.2020, ora 12:00. Data desfă-
șurării licitaţiei publice deschise : 
05.11.2020, ora 15:00. Licitaţia va 
avea loc la sediul Primăriei 
orașului Mioveni, Bd. Dacia, nr.1, 
în sala de ședinţe a Consiliului 
Local. Preţul de pornire a licita-
ţiei este de 3,5 euro/mp/lună. 
Închirierea se face pentru o peri-
oadă de 5 ani, cu posibilitate de 

prelungire prin acordul părților. 
Documentaţia de atribuire și 
caietul de sarcini pot fi procurate 
de la Biroul Patrimoniu începând 
cu data de : 05.10.2020. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
tel.0348/455113 - Biroul Patri-
moniu, între orele 9:00 - 15:00.

l  Just Insolv SPRL anunta 
vanzarea la licitaţie publică a 
bunurilor af late in patrimoniul 
SC Costrade Impex SRL. Lici-
tatia are loc in baza Adunarii 
C r e d i t o r i l o r  d i n  d a t a  d e 
04.08.2015 si din 26.11.2019, 
pretul de pornire al licitatiei fiind 
redus cu 50% din cel stabilit in 
rapoartele de evaluare. Licitaţiilor 
publice vor avea loc pe data de 
0 8 . 1 0 . 2 0 2 0 ,  1 3 . 1 0 . 2 0 2 0 , 
1 4 . 1 0 . 2 0 2 0 ,  1 5 . 1 0 . 2 0 2 0 , 
2 0 . 1 0 . 2 0 2 0 ,  2 1 . 1 0 . 2 0 2 0 , 
2 2 . 1 0 . 2 0 2 0 ,  2 7 . 1 0 . 2 0 2 0 , 
28.10.2020, 29.10.2020, orele 
12.30 în Ploiești, str. Ion Maio-
rescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud 
Prahova. Relaţii suplimentare 
0344104525.

l Societatea Băița S.A., cu sediul 
în str.Cuza Vodă, nr.9, județ Bihor, 
l o c a l i t a t e a  S t e i ,  t e l e f o n 
0259/332.237, fax 0259/332/516, 
anunță licitație deschisă cu stri-
gare, în data de 27.10.2020, 
pentru vânzarea următorelor 
active la prețul de ofertă: Autotu-
rism Hyundai XG 300: 5.400Lei; 
Autobuz Karosa Irisbus C954: 
73.300Lei ,  Autobuz Karosa 
Irisbus C954: 73.300Lei, Autotu-
rism Daewoo Leganza: 3.700Lei; 
Autoturism Dacia Break: 500Lei. 
Dosarul de prezentare poate fi 
procurat zilnic (luni-vineri), de la 
sediul Societății Băița S.A., 
telefon 0259/332.237, între orele 
08.00-16.00, până la data de 
26.10.2020. Garanția de partici-
pare, în cuantum de 5% din 
prețul de ofertă a activului licitat, 
se poate depune la casieria Socie-
tății Băița S.A, str.Cuza Vodă, nr.9 
s a u  î n  c o n t u l  R O 4 8 B S E A 
0170000001280211 deschis la 
Credi t  Agr ico le  Sucursa la 
O r a d e a ,  C o d u l  F i s c a l 
RO14322197. Documentele pe 
baza cărora se eliberează Dosarul 
de prezentare sunt: -garanția de 
participare de 5% din prețul de 
ofertă a activului licitat; -instruc-
țiunile pentru organizarea și 
desfășurarea vânzării prin lici-
tație deschisă cu strigare a acti-
velor aparținând societății Băița 
S.A. pot fi descărcate de pe site-ul 
societății www.dolomitabaita.ro 
sau ridicate de la sediul societății. 
Licitația deschisă cu strigare va 
avea loc la data de 27.10.2020, ora 
11.00, la sediul Societății Băița 
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l Licitatie publica 12.10.2020: 
Debitorul SC Tecnogreen SRL - 
societate în reorganizare judi-
ciara, in judicial reorganisation, 
en redressement, cu sediul in 
Dr.Tr.Severin, str.George Cosbuc 
nr.3A, Camera 2, Sc.1, Et.Subsol, 
A p . 3 ,  j u d . M e h e d i n t i , 
CIF:15195512, J25/302/2016, prin 
administrator judiciar, Consul-
tant Insolventa SPRL Filiala 
Timis, cu sediul ales in Dr.Tr.
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, 
jud. Mehedinti, CUI:38704372, 
inregistrata in RFO II sub nr. 
0918, prin reprezentant Serban 
Valeriu, scoate la vânzare, la 
pretul stabilit prin Raportul de 
Evaluare nr. 51/13.03.2020, urma-
toarele bunuri imobile: - Teren 
Extravilan avand S = 97.400 mp 
cu numar cadastral 50308, inscris 
in CF nr. 50308, Tarlaua 150 
Parcela 6,3683, la pretul de 

23.720 Euro - Teren Extravilan 
avand S = 11.716 mp cu numar 
cadastral 50208, inscris in CF nr. 
50208, Tarlaua 153 Parcela 3734, 
la pretul de 2.850 Euro - Teren 
Extravilan avand S = 120.000 mp 
cu numar cadastral 50322, inscris 
in CF nr. 50322, Tarlaua 153 
Parcela 3721/2, la pretul de 
29.220 Euro - Teren Extravilan 
avand S = 251.600 mp cu numar 
cadastral 50391, inscris in CF nr. 
50391, Tarlaua 153 Parcela 
3732/1,3732/3, la pretul de 61.270 
Euro situate in extravilanul 
satului Prunişor, comuna Prun-
işor, Judeţul Mehedinţi. Total 
suprafata de teren valorificata 
:480.716 m.p. Valoarea totala a 
bunurilor imobile este de 117.060 
EURO exclusiv TVA (echiva-
lentul in lei la cursul BNR din 
ziua platii). Administratorul judi-
ciar mentioneaza faptul ca, 
asupra bunurilor enumerate mai 
sus detin un drept de ipoteca - 
creditorul A.N.A.F. D.G.R.F.P. 

Craiova - A.J.F.P. Mehedinti. 
Licitaţia va avea loc la biroul 
administratorului judiciar din 
Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 
7A, jud. Mehedinti la data de 
12.10.2020, orele 14:00. Titlul 
executoriu în baza căruia admi-
nistratorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile 
descrise anterior, il reprezinta 
Sentinta nr.  8  din data de 
11.05.2020, de confirmare a 
planului de reorganizare a debi-
toarei SC Tecnogreen SRL, 
pronunţată de Tribunalul Mehe-
dinti Secţia a II - a Civilă de 
Contencios Administrativ si 
F i s c a l  î n  d o s a r u l  n r . 
2726/101/2018. Participarea la 
licitaţie este condiţionată de 
consemnarea în contul unic de 
insolventa al debitoarei SC 
Tecnogreen SRL, pana la data de 
09.10.2020 orele 17:00 a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire pentru bunul imobil pe 
care intentioneaza sa-l achizitio-

neze precum şi achiziţionarea 
caietului de sarcini in suma de 
1000,00 lei+TVA. Cont deschis la 
Banca Romaneasca S.A. sub nr. 
RO11BRMA0999100083622047. 
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 achi-
tată garanția de licitație şi contra-
valoarea caietului de sarcină la 
adresa de email: office@consul-
tant-insolventa.ro. Avand in 
vedere măsurile de prevenire a 
răspândirii virusului Covid 19 
(Coronavirus), precum si a ordo-
nantelor militare emise, adminis-
tratorul judiciar recomanda ca 
participarea la licitatie sa aiba loc 
prin sistem de videoconferinta, 
iar in masura in care se doreste 
participarea fizica se impune 
prezenta unui singur participant 
care sa respecte masurile impune 
de autoprotectie (masca, manusi, 
halat, etc.). Somam pe toti cei 

care pretind vreun drept asupra 
bunurilor imobile descrise ante-
rior sa anunte administratorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. 
Relaţii suplimentare la telefoa-
nele: 0756482035, 0742592183, 
0252/354399 , office@consul-
tant-insolventa.ro.

l Licitatie publica 12.10.2020: 
Debitorul SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL - societate în 
reorganizare judiciara, in judi-
cial reorganisation, en redresse-
ment, cu sediul în Dr.Tr.Severin, 
str.George Cosbuc, nr.  3A, 
subsol, ap.3, sc.1, cam. 3, jud.
Mehed in t i ,  J25 /272 /2006 , 
CIF:18704890, prin adminis-
trator judiciar, Consultant Insol-
venta SPRL Filiala Timis, cu 
sediul ales in Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud. Mehe-
dinti, CUI 38704372, inregis-
trata in RFO II sub nr. 0918, 
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prin asociat coordonator Serban 
Valeriu, scoate la vânzare, la 
preturile diminuate cu 10% fata 
de  pretrui le  s tabi l i te  pr in 
Rapor tu l  de  Eva luare  nr. 
20/24.02.2020 si Raportul de 
Evaluare nr. 21/24.02.2020, 
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 102.861,00 Euro. Teren 
si vita de vie in suprafata de 
212.500 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 
50225 si nr cadastral 50225 la 
pretul de pornire a licitatie in 
suma de 585.225,00 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 167.823,00 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 181.764,00 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 231.336,00 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 882.783,00 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 155.875,50 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 250.155,00 Euro. Total 
suprafata de teren si vita de vie 
valorificata in bloc - 928.351 mp; 
Valoarea totala a bunurilor este 
de 2.557.822,50 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 
12.10.2020, orele 14:00. Titlul 
executoriu în baza căruia admi-
nistratorul 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 debi-
toarei SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL, pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti Secţia a II 
- a Civilă de Contencios Admi-
nistrativ si Fiscal în dosarul nr. 
1726/101/2019. Creditori ipoteca-
ri:DGRFP Craiova AJFP Mehe-
dinti, 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 debi-
toarei SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL, pana la data de 
09.10.2020 orele 17:00 a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire pentru bunul imobil pe 
care intentioneaza sa-l achizitio-
neze precum şi achiziţionarea 
caietului de sarcini in suma de 
1.000,00 lei+TVA. Cont deschis la 
Banca Romaneasca S.A, sub nr. 
RO11BRMA 0999100087949896. 
Invităm pe toti cei care vor să 
participe la şedinţa de licitaţie să 
transmita oferte de cumpărare şi 
documentele în copie xerox din 
care rezultă faptul că a fost achi-
tată garanția de licitație şi 
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 reco-
manda ca participarea la licitatie 
sa aiba loc prin sistem de video-
conferinta, iar in masura in care 
se doreste participarea fizica se 
impune prezenta unui singur 
participant care sa respecte 
masurile impune de autoprotectie 
(masca, manusi, halat, etc.). 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor 
imobile descrise anterior sa 
anunte administratorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii 
suplimentare la telefoanele: 
0 7 5 6 4 8 2 0 3 5 ,  0 7 4 2 5 9 2 1 8 3 
0252/354399, email office@
consultant-insolventa.ro

l 1. Informaţii generale privind 
concedentul: denumire: UAT 
Comuna Miroslava, cod fiscal: 
4540461, adresa: sat Miroslava str. 
Constantin Langa nr. 93, comuna 
Miroslava, Cod 707305, Jud. Iaşi, 
E-mail: secretariat@primariamiro-
slava.ro 2. Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii: 
spatiu in suprafata de 28,05 mp 
situat in incinta Centrului de 
informare turistica Miroslava, 
avand NC68768-C1 apartinand 
domeniului public pentru desfasu-

rarea de activitati specifice imple-
mentarii  de actiuni/proiecte 
conform Politicilor Agricole 
comune ale UE, LEADER si 
PNDR Redevența: este de minim: 
- 924 lei/an pentru intreaga supra-
fata 3. Informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire: Modalitatea 
prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei  de atribuire: 
persoanele interesate pot înainta o 
solicitare pe suport hârtie pentru 
obţinerea unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire; Denumirea 
şi adresa compartimentului de la 
care se poate obţine un exemplar 
al documentaţiei de atribuire: 
birou achiziţii publice din cadrul 
Primăriei comunei Miroslava, 
judeţul Iaşi. 4. Costul şi condiţiile 
de plată pentru obţinerea unui 
exemplar al documentației de atri-
buire: costul documentaţiei este de 
50 lei şi se poate achita odata cu 
solicitarea efectuată în acest sens; 
5. Data limită pentru solicitare 
clarificări: 19.10.2020, orele 16:00. 
6. Informaţii privind ofertele: 
Data limită pentru depunerea 
ofertelor: 26.10.2020, orele 16:00; 
Adresa la care trebuie depusă 
oferta: Primăria comunei Miro-
slava, sat Miroslava, comuna 
Miroslava, judeţul Iasi, cod postal 
707305; Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 
un exemplar în două plicuri sigi-
late unul exterior şi unul interior. 
7. Data şi locul unde se va desfă-
şura şedinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 27.10.2020, orele 10:00 
la sediul Primăriei com. Miro-
slava, judeţul Iaşi. 8. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax, şi adresa de e-mail a 
instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Judeţean Iaşi, Secţia 
contencios administrativ, Str. 
Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi, 
cod 700398, tel. 0232/213332; fax. 
0232/219899; e-mail: tr-iasi-reg@
just.ro 9. Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
2.10.2020. 

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata legal prin 
asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al Mar Group Rmdl 
Invert  SRL,  desemnat prin 
sentinta civila nr. 6661 din data de 
14.11.2018, pronuntata in dosar 
nr. 36192/3/2017, af lat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti – Sectia a 
VII-a Civila, anunta scoaterea la 
vanzare a bunului imobil aflat in 
propr ie tatea  MAR GROUP 
RMDL INVERT SRL, constand 

in lot de teren, inscris in CF vechi 
4946, CF nou 53306, cu nr. cadas-
tral vechi 2961/2, nr. cadastral nou 
53306 in suprafata de 333 mp, 
situat in Tunari, tarla 20, parcela 
939, judetul  Ilfov, in valoare 
totala de 17.000 EUR la care se 
adauga TVA. Vanzarea bunului 
imobil apartinand societatii falite 
se  va  organiza  in  data  de 
15.10.2020 ora 14:00, prin licitatie 
publica cu strigare.  In cazul in 
care bunul nu se va vinde la 
termenul de licitatie stabilit, se vor 
mai organiza 3 (trei) licitatii 
saptamana le ,  in  da te l e  de 
2 2 . 1 0 . 2 0 2 0 ,  2 9 . 1 0 . 2 0 2 0  s i 
05.11.2020, la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi conditii. 
Licitaţia este organizată de lichi-
datorul judiciar SP Evrika Insol-
v e n c y  I P U R L .  L o c u l  d e 
desfasurare a licitatiilor va fi 
stabilit la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, 
sector 3. Documentele de înscriere 
la licitaţie menţionate în caietul de 
sarcini se pot depune electronic la 
adresa de email: office@evrikain-
solvency.ro sau fax 021.227.28.81 
sau fizic la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, 
sector 3, cel târziu cu doua zile 
anterioare sedintei de licitatiei, ora 
12:00. Date despre starea bunului, 
pretul acestuia, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora se 
pot obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietul de sarcini poate fi achiziți-
onat contra sumei de 1000 de lei, 
ce se va achita prin virament 
bancar în contul RO 63 PIRB 4218 
7625 9500 1000 – Piraeus Bank, 
deschis pe numele Evrika Insol-
vency IPURL, RO 26847310. 
Achizitionarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Pentru partici-
parea la licitație se va constitui o 
Garanț ie  de  part ic ipare  în 
cuantum de 20% din prețul de 
pornire fara TVA şi va achita prin 
transfer bancar / virament cu 
ordin de plată în contul nr. RO 70 
PIRB 4224 7853 8500 1000 - First 
Bank, deschis pe numele Mar 
Group Rmdl Invest SRL, Cod de 
identificare fiscală: 23531362. 
Relatii suplimentare se pot obtine 
la tel. 0721.236.313.

PIERDERI
l Pierdut Atestat Manager Trans-
port Marfă pe numele Ghebaru 
Elena. Îl declar nul.

l  L i l i a l m a  C o m  S R L , 
J06/412/1994 pierdut Certificat 

constatator la sediu. Se declară 
nul.

l SC Bav Performance Expedi-
tion SRL, cu sediul situat in mun. 
Slatina, str. Salcamului, nr.1, 
cam.2, jud. Olt, avand CIF RO 
30669296, J 28/574/2012 declar 
pierdut certificat constatator nr. 
33861/24.09.2019 eliberat de catre 
ORC Olt. Il declar nul! 

l  S o c i e t a t e a  G u g u  N o v 
Construct SRL, J52/75/2011, 
CUI:28018032, adresă sediu 
s o c i a l :  S a t  B o l i n t i n - D e a l , 
Comuna Bolintin-Deal ,  Str.
Mărăşti, Nr.32, Județ Giurgiu, 
declară pierdute următoarele: 
Certificat constatator pentru 
sediul social din: Sat Bolin-
tin-Deal, Comuna Bolintin-Deal, 
Str.  Mărăşt i ,  Nr.  32 ,  Județ 
Giurgiu, conform declaraţiei: 
model 2 nr.1172 din 03.02.2011, 
Certificat constatator pentru terţi 
conform declaraţiei-tip model 3 
nr.790 din 20.01.2015, Certificat 
constatator punct de lucru situat 
în: Sat Bolintin-Deal, Comuna 
B o l i n t i n - D e a l ,  B u l e v a r d u l 
Muncii, nr. cadastral 3914, c3 
parter, Județ Giurgiu, conform 
declaraţiei: model 2 nr.8155 din 
25.06.2014. Le declar nule.

l S.C. UBI Print S.R.L., cu sediul 
social în Bucureşti, str. Lăcrămi-
oarei, nr.31-33, bloc 1-2, sc.2, et.1, 
ap.45, sector 3, înregistrată la 
O . R . C . T.  B u c u r e ş t i  c u  n r. 
J40/891/2010, C.U.I. 26446580, 
declară pierdut certificatul consta-
tator emis la data de 14.12.2018 în 
b a z a  d e c l a r a ţ i e i  n r . 
592810/12.12.2018, pentru punctul 
de lucru din Sat Ştefăneştii de Jos, 
Com. Stefăneştii de Jos, str. 
Sinaia, nr.4D, Mansardă, cam. 4, 
judeţ Ilfov. Îl declar nul.

DECESE


