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OFERTE SERVICIU
l Angajam Menajera zona Pipera 
-Tunar i .  Relat i i  la  te lefon 
0786.031.069.

l ISJ Dâmbovița scoate la concurs 
9 posturi Expert Proiect POCU 
134358. Relații suplimentare pe 
site-ul ISJ Dâmbovița.

l Şcoala Gimnazială Nr.81, Bucu-
reşti organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post vacant: 
-1 post informatician pe perioadă 
nedeterminată); (probe: practică, 
interviu), condiţii; studii superioare 
în specialitate, vechime în muncă 
minim 2 ani, experiență într-o 
funcție similară minim 2 ani. Data 
concursului: 26 şi 27.01.2021. 
Depunerea dosarelor se  face până 
pe 20.01.2021, în intervalul orar 
09:00-13:00 la secretariatul 
unităţ i i .  Relaţi i  la  telefon: 
021.326.32.20.

l Alber Mining&Construction 
S.R.L cu sediul social municipiul 
Câmpia Turzii, Str.Laminoriştilor, 
Nr.145, cam.3, Parter, înregistrată 
la ORC J12/4379/13.11.2019, CUI: 
41894935, angajează: Mecanic 
utilaj, cod COR 723302 -12 posturi; 
Operator extracție sare în salină, 
cod COR 811307 -12 posturi; 
Miner în subteran, cod COR 
811101 -12 posturi, Maşinist la 
maşini pentru terasamente (ifro-
nist), cod COR 834201 -6 posturi; 
Inginer geolog, cod COR 211421 -2 
posturi create. Pentru CV la adresa 
de e-mail igen91241@gmail.com.

l Societatea Dany El Maryon HR 
SRL recruteaza consilier orientare 
privind cariera pentru Bucuresti. 
Se solicita cunostinte de limba 
engleza si rusa. Constituie un 
avantaj experienta in acest 
domeniu. Candidatii interesati 
sunt rugati sa transmita CV-ul la 
adresa de e-mail office@dbcr.ro, 
pana pe data de 07.01.2021 ora- 
1 6 : 0 0 ,  s a u  s a  s u n e  l a  n r. 
0765.443.952 in vederea stabilirii 
unui interviu.

l Centrul Municipiului Bucureşti 
de Resurse şi Asistență Educațio-
nală (CMBRAE) organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante de Asistent 
social, 0,5 normă, studii universi-
tare absolvite cu diplomă de 
licență, specializarea Asistență 
socială, vechime în câmpul muncii 

15 ani, perioadă nedeterminată, 
conform HG nr.286/2011. Etapele 
concursului: Depunerea dosarelor 
online la adresa de e-mail cmbrae_
ro@yahoo.com, în perioada 
07.01.2021-20.01.2021 în intervalul 
orar 10:00-16:00; Selecția dosarelor 
-21.01.2021; Afişarea rezultatelor 
la selecția dosarelor -21.01.2021, 
o r e l e  1 0 : 0 0 ;  P r o b a  s c r i s ă 
-28.01.2021, orele 09:00; Proba 
practică -28.01.2021, orele 11:00; 
Interviu -28.01.2021, orele 15:30. 
Candidaţii vor depune dosarele 
pentru concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul CMBRAE. Infor-
maţii suplimentare la secretariatul 
CMBRAE (str.Heliade între vii 
nr.36, sector 2, Bucureşti) sau la tel. 
021.23.23.071 sau 031.805.31.90.

l Colegiul Tehnologic ”Viaceslav 
Harnaj”, cu sediul în Bucureşti, 
B-dul Ficusului Nr 20-26, sector 1, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posture 
contractuale, aprobat prin H.G. nr. 
286/2011, modificată şi completată 
de H.G. nr. 1027/2014. Denumirea 
postului: 1. Secretar, studii superi-
oare, post vacant, contractual, pe 

durată nedeterminată; 2. Maga-
ziner, studii medii, post vacant, 
contractual, pe durată nedetermi-
nată; 3. Supraveghetor de noapte, 
studii medii, post vacant, contrac-
tual, pe durată nedeterminată; 4. 
Muncitor, studii medii, post vacant, 
contractual, pe durată nedetermi-
nată. Data, ora şi locul dedesfăşu-
rare a concursului - proba scrisă /
practică/ interviu -  în data 
de21.01.2021, ora 09:00; 13:00; 
15:00 - în data de 21.01.2021, la 
sediul instituției. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Colegiului Tehnologic 
”Viaceslav Harnaj”, în intervalul 
orar 08:00-16:00 de luni până joi, şi 
08:00 - 13:00 vinerea. Relații supli-
mentare la sediul Colegiului 
Tehnologic ”Viaceslav Harnaj”, 

persoană de contact Iancu Laura, 
telefon/fax 021/2327165,e-mail: 
grup_scolar_agricol_harnaj@
yahoo.com

CITAŢII
l Se citeaza paratul Calugaru 
Panait, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Str.Cetatea Poenari, 
Nr.2-4, Bucuresti, Sector 4, in 
proces cu reclamanta Enel Energie 
Muntenia SA, avand ca obiect 
cerere de valoare redusa, la Jude-
catoria Sectorul 4, camera.312, 
complet C15(2020), ora: 11:30, 
pentru termenul din data de 
18.01.2021.

l Numitul Ciobotaru Mirică este 
chemat în instanță la judecătoria 
Tg-Jiu în data de 19.01.2021, sala 
5, complet C1, ora 13:00, cu nr. 
dosar 14058/318/2019, în calitate 
de Pârât, în proces cu Alexandru 
Tatiana, pentru partaj bunuri 
comune/lichidarea regimului 
matrimonial.

l Numita Bulbariu Gherghina, cu 
domiciliul în sat Cernetu, comuna 
Mârzăneşti, judeţul Teleorman, în 
calitate de pârâtă este citată la 

Judecătoria Alexandria, str. Inde-
pendenţei,nr. 22, în dosarul 
nr.1521/740/2020, având ca obiect 
divorţ, cu Bulbariu Ion, la data de 
26.01.2021,ora 12:00.

l Numita Chiorescu Liliana, fiica 
lui Gheorghe şi a Mariei, este citată 
la Judecătoria Săveni pe data de 
18 .02.2021 ( jo i )  ora  13 :30, 
completul Cc4 în calitate de pârâtă 
în dosarul civil nr.172/297/2019 ce 
are ca obiect constatare nulitate act 
juridic, în contradictoriu cu recla-
mantul Chiorescu Constantin şi 
alţii.

l Rappaport N. Lucia, zisă şi 
Lifsa Freida Rappaport, cu ulti-
mele domicilii cunoscute în Bucu-
reşti, şos. Fundeni nr. 14, sector 2, 
Bd. Lascăr Catargiu nr. 9A sau nr. 
18, sector 1, str. Sf. Apostoli nr. 32, 
sector 3, este citată să se prezinte la 
Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, 
Bd. Unirii, nr. 37, sector 3, camera 
121, în data de 27.01.2021, ora 
12:00,  complet 8,  dosar nr. 
14553/300/2019, în procedura de 
declarare judecătorească a morții 
(art. 49 şi urm. Codul Civil). Orice 
persoană interesată sau care 
cunoaşte informații despre sus 

ANAF - DGRFP Braºov. Creditoarea AJFP Braºov 
cu sediul în Braºov, B-dul. Mihail Kogãlniceanu nr. 
7, prin reprezentant legal citeazã pe MATEIU 
FLORIN II - CUI 30551699, cu sediul în Braºov, loc. 
Victoria, str. Oltului, bl. 29, ap. 37, în calitate de 
debitoare, în dosarul 4133/62/2019 aflat pe rolul 
Tribunalului Braºov, cu termen de judecatã stabilit 
la data de 21.01.2021, ora 15.00, sala T5, având ca 
obiect deschiderea procedurii insolvenþei, potrivit 
Legii 85/2014, cu menþiunea de a avea în vedere 
dispoziþiile art. 72, alin. 3 din Legea 85/2014.
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numita, bunurile și moștenitorii 
acesteia sunt invitate să încunoști-
ințeze instanța de judecată, 
prezenta reprezentând îndepli-
nirea formelor de publicitate 
prevăzute de lege.

DIVERSE
l SC PE Acoperis  SRL cu sediul 
în Calea Vitan, nr. 23 D, sector 3, 
București, înregistrată la ONRC-
ORCTB cu CUI nr. 38957006 
informează pe cei interesanți că 
s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizației de mediu 
pentru activitatea cod CAEN 
5610-Restaurante. Desfășurată în 
Calea Vitan  nr. 23 D, sector 3, 
București. Informații se pot soli-
cita la sediul Agenției Pentru 
Protecția Mediului București din 
sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 
(Barajul Lacul Morii-în spatele 
benzinăriei Lukoil), între orele 9:00 
-12:00, de luni până vineri. Propu-
neri sau contestații se pot depune 
la sediul A.P.M București în 
termen de 10 zile de la data publi-
cării prezentului anunț. 

l SC PE Acoperis  SRL cu sediul 
în Calea Vitan, nr. 23 D, sector 3 
,București, înregistrată la ONRC-
ORCTB cu CUI nr. 38957006 
informează pe cei interesanți că 
s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizației de mediu 
pentru activitatea cod CAEN 
5610-Restaurante. Desfășurată în 
Calea 13 Septembrie, nr. 221-225-
227, E 2.7, etaj 2, Complex Comer-
cial Prosper, sector 5, București. 
Informații se pot solicita la sediul 
Agenț i e i  Pent ru  Pro tec ț ia 
Mediului București din sectorul 6, 
Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul 
Lacul Morii -în spatele benzinăriei 
Lukoil), între orele 9:00-12:00, de 
luni până vineri. Propuneri sau 
contestații se pot depune la sediul 
A.P.M București în termen de 10 
zile de la data publicării prezen-
tului anunț.

l În temeiul art. 99 alin. (3) din 
Legea 85/2014 comunicăm deschi-
derea procedurii generale de insol-
venţă a debitorului SC Lory Com 
SRL, CIF: 1615365, J25/481/1991, 
dosar nr. 2959/101 anul 2020 
-Tribunalul Mehedinti. Termen 
pentru depunerea cererilor de 
creanţă la 11.02.2021; Termenul 
limită pentru verificarea crean-
ţelor, întocmirea, afișarea și comu-
nicarea tabelului preliminar al 

creanţelor la 25.02.2021; Termen 
pentru depunerea eventualelor 
contestații este de 7 zile de la 
publicarea în Buletinul Procedu-
rilor de Insolvenţă a tabelului 
preliminar și pentru afișarea tabe-
lului definitiv al creanţelor la 
15.03.2021. Administrator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL 
Filiala Timis

l În temeiul art. 99 alin. (3) din 
Legea 85/2014 comunicăm deschi-
derea procedurii generale de insol-
venţă a debitorului SC Forever 
Taxi Nova SRL, CIF: 28037972, 
J25/54/2011, dosar nr. 2908/101 
anul 2020 –Tribunalul Mehedinti. 
Termen pentru depunerea cere-
rilor de creanţă la 04.02.2021; 
Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului preliminar 
al creanţelor la 18.02.2021; Termen 
pentru depunerea eventualelor 
contestații este de 7 zile de la 
publicarea în Buletinul Procedu-
rilor de Insolvenţă a tabelului 
preliminar și pentru afișarea tabe-
lului definitiv al creanţelor la 
08.03.2021. Administrator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL 
Filiala Timis

l S.C.Xpress Auto Spa S.R.L., 
anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare 
-Nu este necesară efectuarea 
studiului de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru obținerea 
acordului de mediu -în cadrul 
procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului pentru 
proiectul „Construire spălătorie 
auto, spații anexe, amenajare 
incintă, împrejmuire teren și orga-
nizare executare lucrări” propus a 
fi amplasat în București, sector 6, 
B-dul Iuliu Maniu, nr.576-584. 
Proiectul deciziei de încadrare și 
motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul A.P.M.
București, str.Aleea Lacul Morii, 
nr.1, sector 6, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 08:00-16:00, 
precum și pe www.apmbuc.anpm.
ro. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observații la proiectul 
deciziei de încadrare in termen de 
10 zile de la data prezentei.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare: Președintele Consi-
liului de Administraţie al Socie-
tăţii Athenee Palace S.A., cu 
sediul în Bucuresti, B-dul Poligra-

fiei nr.1C, Clădire Birouri Ana 
Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, 
sector 1, număr de ordine în 
Registrul Comerţului București 
J40/612/1991, Cod Unic de Inre-
gistrare 1569250, Cod de Inregis-
t rare  F i sca lă  RO 1569250 
( „ S o c i e t a t e a ” ) ,  C o n v o a c ă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionari lor  în data de 08 
februarie 2021, ora 9:00 (prima 
convocare), la sediul Societăţii din 
București, B-dul Poligrafiei nr.1C, 
Clădire Birouri Ana Holding, etaj 
1, Biroul nr. 10, sector 1, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în regis-
trul acţionarilor la sfârșitul zilei 
de 26 ianuarie 2021, considerată 
ca dată de referinţă pentru 
această adunare, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Numirea audito-
rului financiar al societatii 
Athenee Palace SA, pentru o 
durată de 2 (doi) ani. 2. Apro-
barea datei de 24 februarie 2021 
ca „dată de înregistrare” pentru 
identificarea acţionarilor asupra 
cărora se răsfrâng efectele hotă-
rârii Adunării și a datei de 23 
februarie 2021 ca „ex date”. 3. 
Aprobarea împuternicirii repre-
zentantului legal al societăţii, 
Președinte CA -Director General, 
pentru negocierea și semnarea 
contractului cu auditorul finan-
ciar, respectiv pentru efectuarea 
tuturor demersurilor necesare în 
vederea înregistrării hotărârilor 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor și îndeplinirii tuturor 
formalităţilor necesare în faţa 
autorităţilor competente, cu posi-
bilitatea de a-și substitui o altă 
persoană. La adunare au drept să 
participe și să voteze toţi acţio-
narii Societăţii înregistraţi la 
sfârșitul zilei de 26 ianuarie 2021 
în Registrul Acţionarilor, care este 
data de referinţă a adunării 
convocate. În cazul în care nu 
sunt îndeplinite condiţiile legale 
de desfășurare a Adunării Gene-
rale Ordinare a acţionarilor la 
prima convocare, a doua Adunare 
Generală Ordinară este convocată 
pentru data de 09 februarie 2021, 
în același loc, la aceeași oră, cu 
aceeași ordine de zi și aceeași dată 
de referinţă. La data convocării, 
capitalul social al Societăţii 
Athenee Palace SA subscris și 
v ă r s a t  e s t e  î n  v a l o a r e  d e 
1.897.747,80 RON, împărţit în 
6.325.826 acţiuni nominative, 
fiecare în valoare de 0,30 RON, 
fiecare acţiune dând dreptul la un 

vot în Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor Societăţii. 
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi 
să participe la Adunarea Gene-
rală este permis prin simpla probă 
a identităţii acestora, cu actul de 
identitate, făcută în cazul acţio-
narilor persoane fizice, iar în 
cazul persoanelor juridice sau a 
reprezentanţilor acţionarilor 
persoane fizice, cu împuternicire 
semnată, dată persoanei fizice 
care le reprezintă, în limba 
română (înscris sub semnătură 
privată). Acţionarii pot participa 
la ședinţa adunării generale, 
personal sau prin reprezentanţi, 
pe bază de împuternicire specială 
sau generală, în condiţiile prevă-
zute de art.92 din Legea 24/2017. 
Împuternicirile speciale sau gene-
rale vor fi utilizate în condiţiile 
stabilite de Regulamentul A.S.F. 
nr. 5/2018. Modelul împuternicirii 
speciale va putea fi obţinut de la 
sediul Societăţii. Împuternicirea 
specială se va întocmi în trei 
exemplare originale (unul pentru 
acţionar, unul pentru reprezen-
tant și unul pentru Societate). 
După semnare,  exemplarul 
pentru Societate, însoţit de copia 
actului de identitate a celui repre-
zentat, va fi depus/ trimis spre 
înregistrare Societăţii cel târziu cu 
48 de ore înainte de adunarea 
generală, acestea putând fi trimise 
și prin fax (nr. fax: 0213181300) 
sau prin email la adresa: athenee.
palace@gmail.com, reprezen-
tantul acţionarului fiind obligat ca 
la data adunării generale a acţio-
narilor, să aibă asupra sa procura 
în original. Împuternicitul nu 
poate fi substituit de o altă 
persoană. Nu poate fi acordată 
împuternicire unei persoane 
af lată în conf lict de interese 
conform art.92 alin.15 din Legea 
24/2017. Reprezentarea acţiona-
rilor în cadrul adunării generale 
de către alte persoane decât acţio-
narii se poate face și pe baza unei 
Împuterniciri generale (Procuri 
generale) valabilă pe o perioadă 
care nu va depăși 3 ani, permi-
ţând reprezentantului desemnat 
să voteze în toate aspectele aflate 
în dezbaterea adunării generale a 
acţionarilor Societăţii, cu condiţia 
ca împuternicirea generală să fie 
acordată de către acţionar, în cali-
tate de client, unui Intermediar 
definit conform art.2 alin.1 pct. 20 
din Legea nr. 24/2017 sau unui 
avocat. Împuternicirile generale 

(Procurile generale) trebuie să 
conţină informaţiile prevăzute la 
art.202 din Regulamentul A.S.F. 
nr. 5/2018 și se depun/ trimit spre 
înregistrare Societăţii cel târziu cu 
48 de ore înainte de adunarea 
generală, în copie purtând menţi-
unea conformităţii cu originalul, 
sub semnătura reprezentantului, 
acestea putând fi trimise și prin 
fax (nr. fax: 0213181300) sau prin 
email la adresa: athenee.palace@
gmail .com.  Împuternic ir i le 
speciale sau generale care nu vor 
fi depuse în termenul stipulate în 
prezentul convocator nu vor fi 
luate în considerare de Societate. 
Unul sau mai multi acţionari 
reprezentând individual sau 
împreună cel puţin 5% din capi-
talul social au dreptul: de a intro-
duce puncte pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor, cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare 
sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de catre 
adunarea generală a acţionarilor; 
de a propune proiect de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi, în termen de cel 
mult 15 zile de la publicarea 
convocării în Monitorul Oficial al 
României Partea a IV-a. Fiecare 
acţionar are dreptul să adreseze 
consiliului de administraţie între-
bări în scris privind punctele de 
pe ordinea de zi, împreună cu 
acte care permit identificarea 
acţionarului, astfel încât acestea 
să fie înregistrate de primire la 
sediul Societăţii în termen de cel 
mult 15 zile de la publicarea 
prezentei convocări în Monitorul 
Oficial al României Partea a IV-a, 
cu menţiunea scrisă clar “Pentru 
Adunarea Generală Ordinară a 
a c ţ i o n a r i l o r  d i n  d a t a  d e 
08/09.02.2021”, urmând a i se 
răspunde în cadrul adunării gene-
rale. Întrebările acţionarilor 
împreună cu actele care permit 
identificarea acţionarului, vor 
putea fi transmise prin poștă, 
servicii de curierat sau prin 
mijloace electronice (prin email la 
adresa: athenee.palace@gmail.
com). Se va considera că un 
răspuns este dat dacă informaţia 
relevanta este disponibilă pe 
pagina de internet a Societăţii, în 
format întrebare- răspuns. Orice 
acţionar are garantat exerciţiul 
liber al drepturilor sale conform 
prevederilor legale aplicabile și 
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ale Actului Constitutiv al Socie-
tăţii. Începand cu data de 07 
ianuarie 2021, modelele de împu-
terniciri, documentele şi materia-
lele informative referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de 
zi a adunării generale a acţiona-
rilor, proiectele de hotărâri 
precum şi orice alte informaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
sediul  societăţii, între orele 9:00-
17:00, şi la tel. 0212021199, 
precum şi pe website-ul Societăţii 
www.athenee-palace.ro.  Acţio-
narii îşi pot exercita dreptul de 
vot prin corespondenţă, iar bule-
tinele de vot prin corespondenţă 
în limba română vor fi puse la 
dispoziţia acţionarilor la cererea 
acestora la sediul Societăţii din 
Bucureşti, B-dul Poligrafiei nr.1C, 
Clădire Birouri Ana Holding, etaj 
1, Biroul nr. 10, sector 1, precum 
şi pe site-ul societăţii www.athe-
nee-palace.ro. În cazul votului 
prin corespondenţă, buletinul de 
vot, completat şi semnat, însoţit 
de o copie a actului de identitate 
a acţionarului persoană fizică, 
respectiv Certificat de înregis-
trare eliberat de O.R.C. împreună 
cu copia actului care dovedeşte 
calitatea de reprezentant legal al 
acestora, în cazul persoanelor 
juridice va fi transmis prin poştă 
sau prin e-mail, cu semnatura 
electronică extinsă, conform Legii 
nr. 455/2001 până la data de 07 
februarie 2021, inclusiv, la adresa 
societăţii, respectiv la adresa de 
e-mail: athenee.palace@gmail.
com cu menţiunea scrisă clar 
“Pentru adunarea generală ordi-
nară a acţionarilor din data de 
08/09.02.2021.” Buletinele de vot 
prin corespondenţă care nu sunt 
primite în forma şi în termenul 
stipulate în prezentul convocator 
nu vor fi luate în calcul pentru 
determinarea cvorumului de 
prezenţă şi vot precum şi la 
n u m ă r ă t o r e a  v o t u r i l o r  î n 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor. Athenee Palace SA 
Prin: Mateiaş Liliana Rodica- 
Preşedinte al Consiliului de admi-
nistraţie.

LICITAŢII
l Societatea AS3-Administrare 
Străzi S3 S.R.L., intenționează să 
încheie un contract de achiziție 
publică pentru Lucrări de proiec-
tare, realizare, achiziție şi montare 
de butaforii pentru proiectul 
„Amenajare parc tematic” în 

Parcul Pantelimon. „Documen-
tația de atribuire” se poate solicita 
la adresa de email: achizitii@
as3-strazi.ro sau la adresa din 
Șoseaua Gării Cățelu, nr.1M (Parc 
Pantelimon), Sector 3, Bucureşti. 
Data limită de depunere a ofer-
telor este 13.01.2021, ora 12:00. 

l MARKA’S IPURL, lichidator 
judiciar al debitoarei SC UKROM 
BUSINESS SRL, CUI 27907517, 
J04/45/2011, vă notifică privind: 
Deschiderea procedurii simplifi-
cate de faliment a debitoarei SC 
UKROM BUSINESS SRL, CUI 
27907517, J04/45/2011, cu sediul 
social în sat Bereşti-Tazlău nr. 366, 
comuna Bereşti-Tazlău, jud. 
Bacău, conform Sentinței civile nr. 
536/13.11.2020, pronunţată de 
Tribunalul Bacău în dosarul nr. 
2963/110/2018. Creditorii SC 
UKROM BUSINESS SRL trebuie 
să procedeze la înscrierea la masa 
credală a acestuia prin depunerea 
cererii de admitere a creanţei 
născute în cursul procedurii în 
condiţiile următoare: Termenul 
limită pentru depunerea cererilor 
de admitere a creanţelor născute 
în timpul procedurii a fost fixat la 
data de 12.01.2021. Potrivit art. 
114, alin. (1) din Legea 85/2014, 
nedepunerea cererii de admitere a 
creanţelor până la termenul 
menţionat atrage decăderea din 
drepturi privind creanţele pe care 
le deţin împotriva debitorului. 
Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor născute în timpul 
procedurii, întocmirea, şi publi-
carea tabelului suplimentar al 
creanţelor a fost fixat la data de 
22.01.2021.Termenul limită pentru 
întocmirea şi publicarea tabelului 
definitiv consolidat al creanţelor a 
fost fixat la data de 12.02.2021. 
Termenul pentru continuarea 
procedurii a fost fixat la data de 
05.02.2021.

l Senior Albu Company SRL - în 
faliment anunta Vanzarea Prin 
Licitatie Publica a bunului imobil, 
reprezentand teren intravilan cu 
constructii comerciale – “Strand 
Ciresa”, înscris în C.F. nr. 32129/
Oțelul Roşu, numar cadastral  
32129 - teren in suprafata de 
11.652 mp, cadastral constructii 
32129-C1 , 32129-C2, 32129-C3, 
32129-C4, 32129-C5, situat admi-
nistrativ in Otelu Rosu, cartier 
Ciresa, jud. Caras-Severin. Pretul 
De Pornire Al Licitatiei  Este De 

55 % Din Pretul De Evaluare, 
Respectiv 950.108 Lei + T.V.A. 
Conform Cod Fiscal, Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Resita, str. P-ta 1 Decem-
brie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon  0355-429 
116, pretul caietelor de sarcini 
fiind de 500 lei + T.V.A. Licitatia 
va avea loc in data de 14.01.2021, 
orele 09:00, la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap. 21, jud. Caras-Severin. In caz 
de neadjudecare, se va organiza o 
n o u a  l i c i t a t i e  i n  d a t a  d e 
28.01.2021, orele 09.00., respectiv 
in data de 18.02.2021, orele 09:00 
si in data de 25.02.2021, orele 
09:00.

l U.A.T.Comuna Bordei Verde, 
cu sediul în loc.Bordei Verde, str.
Principală, nr.33, în data de 
22.01.2021, ora 10.00, organizeaza 
licitatie publică deschisă cu stri-
gare în vederea vânzării autoturis-
mului marca Dacia 1310. Ofertele 
se  depun până la  data de 
20.01.2020. În caz de neadjude-
care datele de desfăşurarea a 
următoarelor  l ic i taț i i  sunt 
28.01.2021 şi 03.02.2021. Licitația 
se va desfăşura la sediul U.A.T.
Comuna Bordei Verde iar prețul 
de pornire a licitației va fi de 
1.145Lei. Taxa de participare este 
de 200Lei iar garanția de partici-
pare 170Lei. Instituțiile publice 
interesate în vederea transmiterii 
fără plată, pot depune o adresă în 
acest sens, până cel târziu la data 
de 22.01.2021,ora 10:00. Pentru 
relații suplimenatre sunați la nr.de 
tel: 0239/696.088.

l În ziua de 25.01.2021, ora 11:00, 
Primăria Comunei Moldovița 
organizează licitație publică 
pentru vânzare două ambulanțe 
sanitare. Ofertele se pot depune 
până la data de 22.01.2021, ora 
16:00. Condițiile de participare la 
licitația publică sunt prevăzute în 
caietul de sarcini, care poate fi 
procurat de la sediul primăriei 
-birou urbanism. Relații suplimen-
t a r e  s e  p o t  o b ț i n e  l a 
tel.0230.336.190 şi 0756.056.278.

l Sucursala CEC Bank Zalău cu 
sediul  în bulevardul Mihai 
Viteazu, nr.7, bloc.D, județul Salaj, 
organizează în data de 20 Ianuarie 
2021, ora 10:00, licitaţie deschisă 

fără preselecţie pentru vânzarea 
unui autoturism Dacia Logan si o 
remorcă Remo 500 AI, conform 
detaliilor următoare: Nr.înm. B 66 
JFY, an fabr.2007, primul propri-
etar, motor 1.461cmc, motorină, 
125.406km rulați, culoare gri, 
preţul minim de pornire de 
5.800Lei. Nr.înm. SJ 80 CUD, an 
fabr.1992, primul proprietar, 
culoare verde, preţul minim de 
pornire de 480Lei. Dosarul de 
prezentare se poate achizitiona de 
la sediul Sucursalei CEC Bank 
Zalău, contra sumei de 20 lei/
dosar -inclusiv TVA, până la data 
de 18 Ianuarie 2021, între orele 
09:00-15:00. Vizionarea autoturis-
melor se poate face la sediul de 
mai sus, de către persoanele care 
au achizitionat dosarul de prezen-
tare, numai în zilele lucrătoare din 
perioada 08 Ianuarie-18 Ianuarie 
2021 şi în intervalul orar 09:00-
15:00. Informaţii suplimentare 
p u t e ţ i  o b ţ i n e  l a  t e l e f o n 
0260/611.163; 0260/611.750, 
int.41006.

l  D e b i t o r u l  S C  M a r i n o s 
Construct SRL societate in fali-
ment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, 
scoate la vanzare: 1.Teren situat in 
intravilanul comunei Blejoi, 
Parcela Cc 104/12, Cc 104/13, 
Tarlaua 16, Judet Prahova, in 
suprafata de 1.835mp. Pretul de 
pornire al l icitatiei este de 
40.300,00 Euro. 2.Teren situat in 
intravilanul Mun. Ploiesti, Str. 
A.T. Laurian, Jud. Prahova, in 
suprafata totala din masuratori  
de 117mp. (suprafata din acte de 
130mp.). Pretul de pornire al lici-
tatiei este de 6.435,00 Euro 
exclusiv TVA. Pretul caietului de 
sarcini pentru imobilele aflate in 
proprietatea Marinos Construct 
SRL, este de 1.500,00 Lei exclusiv 
TVA. Participarea la licitatie este 
conditionata de: -consemnarea in 
contul nr. RO91 FNNB 0051 0230 
0947 RO02 deschis la  Credit 
Europe Bank, Sucursala Ploiesti, 
pana la orele 14:00 am din preziua 
stabilita licitaţiei, a garantiei de 
10% din pretul de pornire a licita-
tiei; -achizitionarea pana la 
aceeasi data a Caietelor de sarcini 
pentru proprietatile imobiliare, de 
la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru proprietatile imobiliare 
prima sedinta de licitatie a fost 
stabilita in data de 14.01.2021 ora 
11:00, iar daca bunurile nu se 

adjudeca la aceasta data, urma-
toarele sedinte de licitatii vor fi in 
data de 28.01.2021; 11.02.2021; 
25.02.2021 ora 11:00.  Toate sedin-
tele de licitatii se vor desfasura la 
sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din Mun. Ploiesti ,  Str. 
Cuptoarelor, nr. 4, Judet Prahova. 
Pentru relatii suplimentare sunati 
la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relatii suplimentare si vizionare 
apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cris-
tian Ciocan. Anuntul poate fi 
vizualizat si pe site www.dinu-
urse.ro. 

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: 
U.A.T.Comuna Berezeni, comuna 
Berezeni, județul Vaslui, telefon/
fax 0235/431.326, 0235/431.122, 
0760.259.101, 0760.259.109, 
e-mail: berezeniprimaria@yahoo.
com, cod fiscal 3552085. 2. Infor-
mații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea 
şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: 
Suprafață de 48,93ha teren cate-
goria de folosință „arabil”, apar-
ținând domeniului privat al 
Comunei  Berezeni ,  județul 
Vaslui: -Trup I -număr cadastral 
72615, suprafața de 21,25ha, T86, 
P2075, vecinătăți: N -DE 2074, E 
-HCA 2061, V -DE 2073, S 
-U.A.T.Fălciu; -Trup II -număr 
cadastral 73653, suprafața de 
16,55ha, T82, P2027, vecinătăți: 
N -NC 73652, E -DE 2028, V -DE 
2025, S -DE 728; -Trup III 
-număr cadastral 72643, supra-
fața de 11,13ha, T56, Parc 
Dendrologic, vecinătăți: N -DN 
24A, E -DE, V -Parc Dendrologic, 
S -proprietăți particulare. Conce-
s ionarea  s e  face  conform 
O.G.57/03.07.2019 şi conform 
Hotărârii Consiliului Local nr.22 
din data de 23.04.2020. 3. Infor-
mații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației 
de atribuire: la cerere, documen-
tația de atribuire se poate ridica 
de la sediul Primăriei Comunei 
Berezeni, județul Vaslui. 3.2. 
Denumirea şi adresa serviciului/
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compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Compartimentul 
Agricol al Primăriei Comunei 
Berezeni,  comuna Berezeni, 
județul Vaslui. 3.3. Costul şi condi-
ţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: 
20 lei/exemplar, se poate achita cu 
numerar la caseria Primăriei 
Comunei Berezeni. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 22.01.2021, ora 16:00. 4. 
Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofer-
telor: 04.02.2021, ora 10:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Bere-
zeni, comuna Berezeni, județul 
Vaslui. 4.3. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: două exemplare (original şi 
copie). 5. Data şi locul la care se 
va desfăşura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 05.02.2021, 
ora 14:00, Sala de sedințe a Consi-
liului local al Comunei Berezeni, 
județul Vaslui. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul 
Vaslui, Vaslui, str.Ștefan Cel Mare, 
nr.54, cod poştal 730171, județul 
Vaslui, telefon/fax: 0235/311.582, 
0235/312.432, e-mail: mirela.
pavel@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 
05.01.2021.

l Publicaţie de vânzare privind 
licitaţia din data de 11.01.2021; 
Debitorul SC Construcții Fero-
viare Turnu Severin SA cu sediul 
social în Dr.Tr.Severin, str.Merilor, 
n r . 1 6 ,  j u d . M e h e d i n ţ i , 
CIF:10471293, J25/160/1998, 
aflată în procedura de faliment, in 
bankruptcy, en faillite, dosar nr. 
6919/101/2014 aflat pe rolul Tribu-
nalului Mehedinti prin lichidator 
judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL, scoate la vânzare conform 
hotarare adunare creditori din 
data de 29.12.2020: -Proprietatea 
imobiliară * Spațiu industrial - 
situat în Dr.Tr.Severin, str.Merilor, 
nr.16, jud.Mehedinți, compus din: 
-„atelier mecanic” - Sutilă=98mp; 
Sconstruită =125mp; Scd=125mp; 
-„magazie  metal ică (atel ier 
tâmplărie)” - Sutilă=49mp; Scon-
struită =62mp; Scd=62mp; - 
„ Ș o p r o n ” -  S u t i l ă = 5 2 m p ; 

Sconstruită=60mp; Scd=60mp; - 
„Șopron”- Sutilă=38mp; Sconstru-
ită=43mp; 
Scd=43mp; - „Șopron”- Suti-
lă=78mp; Sconstruită=90mp; 
Scd=90mp; - „depozit ulei” - Suti-
lă=488mp; Sconstruită=630mp; 
Scd=630mp; - „dormitoare” - 
S u t i l ă = 1 9 0 m p ;  S c o n s t r u i -
tă=238mp; Scd=238mp; -„centrală 
termică” - Sutilă=104mp; Scon-
struită=103mp; Scd=103mp; 
-„rampă beton” - Sutilă=37mp; 
Sconstruită=37mp; Scd=37mp; 
-„sediu” - Sutilă=367,45mp; Scon-
struită=234,32mp ; Scd=468,64mp 
compus din parter cu 6 incaperi, 2 
splatoare, 3 wc-uri, hol si casa 
scarii si etaj compus din 9 inca-
peri, spalator, wc, 2 holuri si sca 
scarii – nr. cad. 18/1/-C1; supra-
fața de teren totală aferentă 
amplasamentului este de 8.518 
mp, nr. carte funciară 50437; 
50438, nr cadastral 18/1, 18/2* la 
un preţ de pornire al licitaţiei de 
336.134,46 lei, exclusiv TVA 
respectiv 400.000,00 lei TVA 
inclus. Licitatia va avea loc în Dr.
Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 
7A, judeţul Mehedinţi la data de 
11.01.2021 orele 13:00. Nr. cont 
RO11BRMA 09991000 88731813 
deschis la Banca Romaneasca Suc. 
Dr Tr Severin. Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea proprie-
tătii imobiliare descrisă anterior, o 
reprezinta sentința nr. 276/2015 
din data de 20.05.2015 de deschi-
dere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul 
sindic în dosarul de insolvență nr. 
6919/101/2014. Participarea la 
licitaţie este condiţionată de 
consemnarea în contul debitoarei, 
până la data de 08.01.2021 orele 
17:00 a unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei 
(40.000 lei) şi achiziţionarea caie-
tului de sarcini in suma de 1000 lei 
exclusiv TVA. 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 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 parti-
ciparea fizica se impune prezenta 
unui singur participant care sa 
respecte masurile impune de auto-
protectie (masca, manusi, etc.). 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor 
imobile descrise anterior sa anunte 
administratorul judiciar inainte de 
data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută 
de lege. Relaţii suplimentare la 
t e l e f o a n e l e  0 7 5 6 4 8 2 0 3 5 , 
0742592183, 0252/354399 sau la 
sediul lichidatorului judiciar din 
loc.Dr.Tr. Severin,str. Zabrautului, 
nr. 7A, jud. Mehedinti. Lichidator 
judiciar Consultant Insolventa 
SPRL , Asociat coordonator ec. 
Popescu Emil

l Anunț privind închirierea unui 
spațiu în suprafață de 3,5mp, 
proprietate a comunei Fărcaşa. 1. 
Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special 
denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: 
Comuna Fărcaşa, cu sediul în 
localitatea Fărcaşa, str. Indepen-
denței, nr. 59, jud. Maramureş, 
telefon/fax: 0262.266.001/266.003, 
cod de înregistrare f iscală 
3694632, email: primaria@farca-
sa-mm.ro, reprezentată legal prin 
Ioan Stegeran- Primar. 2. Infor-
mații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie închi-
riat: spațiu în suprafață de 3,5mp 
situat în localitatea Fărcaşa, 
strada Independenței, nr.76, 
înscris în CF nr.50.588, nr. cadas-
tral  50.588-C1, proprietate 
publică a comunei Fărcaşa, lici-
tație  publică organizată în 
temeiul  preveder i lor  OUG 
nr.57/2019 privind Codul admi-
nistrativ cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale 
Hotărârii  Consiliului Local 
Fărcaşa nr.58 din 23 decembrie 
2020 privind aprobarea propu-
nerii de închiriere a unui spațiu. 
3. Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: la cerere, 
de la sediul comunei Fărcaşa, 
localitatea Fărcaşa, str. Indepen-
denței, nr. 59. 3.2. Denumirea şi 

datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Comparti-
mentul Taxe şi Impozite din 
cadru l  Pr imăr i e i  comune i 
Fărcaşa, localitatea Fărcaşa, str.
Independenței, nr.59. 3.3. Costul 
şi condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor OUG 
nr.57/2019 privind Codul admi-
nistrativ cu modificările şi 
completările ulterioare: Gratuit. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 18.01.2021, ora 
14:00. 4. Informații privind ofer-
tele: în  Caietul de sarcini. 4.1. 
Data-limită de depunere a ofer-
telor: 26.01.2021, ora 10:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: localitatea Fărcaşa, str. 
Independenței ,  nr.  59.  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: 
26.01.2021, ora 11:00, localitatea 
Fărcaşa, str. Independenței, nr. 
59 .  6 .  Denumirea ,  adresa , 
numărul de telefon şi/sau adresa 
de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesi-
zarea instanței: Secția a II-a 
Civilă de Contencios Adminis-
trativ şi Fiscal din cadrul Tribu-
nalului Maramureş, adresă: Mun.
Baia Mare, Palatul Justiţiei, Bd. 
Republici i ,  nr.  2A, telefon: 
0262.218.235- 40, interioare 203, 
230, fax: 0262.218.209, e-mail: 
tr-maramures-reg@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 30.12.2020.

PIERDERI
l Pierdut card tahograf seria 
7ZRF000 pe  numele  Lenţu 
Ionuţ-Valentin. Se declară nul.

l Păunescu Florin declară pierdut 
Certificat de Atestare Profesională 
seria 0286782002 emis de ARR la 
data de 01.06.2019

l Păunescu Florin declară pierdut 
Cartelă conducător auto seria 
0000000005SJJ001 emis de ARR la 
data de 25.03.2019

l Declar că am pierdut Atestat 
Marfă şi Card Tahograf eliberat de 
ARR Bucureşt i  pe  data de 
30.12.2020, numele Ghiță Toni 
Ionuț. Le declar nule.

l Pierdut Certificat de înregistrare 
Seria B, Nr.3401872, emis pe socie-
tatea Anicescu Enterprises SRL, 
CUI:37405437, J23/1675/2017. Îl 
declar nul.

l S.C Andrax Quality Transport 
S.R.L ; Declară pierderea certificat 
înregistrare cu seria B 3744317/ 
14.11.2018 emis de ONRC Vâlcea 
la data de 14.11.2018. Se declară 
nul. 

l S.C Andrax Quality Transport 
S.R.L; Declară pierderea certifica-
tului constatator cu seria nr. 
16429/06.07.2016 emis de ONRC 
Vâlcea la data de 06.07.2016. Se 
declară nul. 

l S.C Andrax Quality Transport 
S.R.L; Declară pierderea Acordul 
Ve c i n i l o r  c u  s e r i a  n r . 
16429/06.07.2016. Se declară nul.

l SC K.G.&H. Wood Prod And 
T r a d e  C o m p a n y  S R L , 
J20/807/2010, CUI13422740, cu 
sediul in Jud Hunedoara, Com. 
Bretea Romana, Sat Bretea Stre-
iului nr. 45, declara pierdute certifi-
catele constatatoare pentru 
infiintarea urmatoarelor puncte de 
lucru: -Bucureşti Sectorul 3, Str. 
Nerva Traian, Nr. 11, Bloc M68, 
Scara 1, Ap. 20 -Sat Râu Bărbat, 
Comuna Pui, Com. PUI (TOP 201 
FERMA 1), Judet Hunedoara-Bu-
cureşti Sectorul 3, Str. Trifoi, Nr. 
6-Sat Baraţi, Comuna Mărgineni, 
Judet Bacău. 

l Societatea Hascert Service SRL 
cu sediul social in Bucuresti Sect.4, 
Splaiul Unirii nr.16, cam. 612, 
biroul 11, et. 6, J40/5314/2017, 
CUI: 37397253, declaram pierdute 
Certificat de Inregistrare seria 
B3381547 si Certificate Constata-
toare nr.158006/2017 pentru activi-
tatile desfasurate la sediu si la terti. 
Le declaram nule.

DISPARIȚII
l Declar decedat pe Crăciun 
Eugen, cu domiciliul în Mun.Fălti-
ceni, jud.Suceava. Rog orice 
persoană care îl cunoaşte să comu-
nice informații.


