ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

Marți, 6 octombrie 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

şi trei mişcări!
Publică un anunţ în doi timpi
ul.ro
➤ intră pe site-ul www.jurnal
➤ scrie textul

OFERTE SERVICIU
l Brutărie-Patiserie Anea SRL din
Reșița angajează 2 lucrători bucătărie
(spălători vase mari)- cod COR 941201.
Condiții minime: studii primare (8
clase), cunoștințe limba engleză.
CV-urile se depun pe e-mail la adresa:
expertoffice8@gmail.com. Vor fi luate în
considerare CV-urile primite până la
data de 07.10.2020. Selecția candidaților va avea loc în data de 08.10.2020 și
constă în concurs de CV-uri. Informații
la telefon: 0755.665.487.
l Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, cu sediul în loc.
Suceava, str.Curtea Domnească, nr. 8,
jud. Suceava, organizează concurs
pentru ocuparea a două posturi de
muncitor întreținere, din care un post
de electrician. Condiţii specifice de
participare precum și bibliografia de
concurs se găsește afișată la avizierul
unității și pe site-ul școlii. Relații suplimentare la tel.0230.520.990.
l Academia Română - Filiala Iaşi,
Institutul de Filologie Română ”A.
Philippide”, organizează, în data de
11.11.2020, ora 10:00, concurs pentru
ocuparea postului vacant de Cercetător
Științific gradul I, normă întreagă, în
domeniul Filologie română, specializarea Lexicologie-lexicografie.
Concursul se va desfăşura conform
Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarul
de concurs se depune în termen de 30
de zile de la data publicării anunţului.
Informaţii suplimentare se pot obţine
de la secretariatul institutului şi/sau de
la Biroul Resurse Umane, Salarizare,
tel. 0332101115.
l Comuna Dragomirești-Vale din
judeţul Ilfov organizează concurs
pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuție vacantă de muncitor
necalificat, treaptă profesională I, pe
perioadă nedeterminată, cu normă
întreagă de 8 ore/zi. Concursul cuprinde
2 probe, respectiv proba practică și
proba orală, care se vor susţine la sediul
comunei Dragomirești-Vale din str.
Micșunelelor, nr.87, comuna Dragomirești-Vale, judeţul Ilfov. Proba practică
va avea loc în data de 28.10.2020, ora
10:00. Dosarele de înscriere se pot
depune în termen de 10 zile lucrătoare
de la data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la
sediul comunei Dragomirești-Vale din
str.Micșunelelor, nr.87, comuna Dragomirești-Vale, judeţul Ilfov, respectiv
până la data de 20.10.2020, ora 16:30,
ultima zi de selecţie a dosarelor fiind în
data de 22.10.2020. Condițiile generale
pentru participarea la concurs sunt
menționate la art.3 din anexa la H.G.
nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice de
participare la concurs sunt: absolvent al
învățământului obligatoriu sau profesional; nu este necesară vechimea în
muncă. Dosarele de concurs trebuie să
conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din anexa la H.G.
nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Bibliografia va fi
afişată la sediul instituţiei. Informaţii

suplimentare se pot obţine la telefon
021/436.71.32.
l Școala Gimnazială Coţofenii din
Faţă, cu sediul în judeţul Dolj, comuna
Coţofenii din Faţă, strada Coţofenilor,
nr.437, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractual vacante,
pe perioadă determinată, noiembrie
2020-iunie 2021, de coordonator activităţi educaţionale, în cadrul proiectului
„POCU /138/4/1/115031 -Comunitaria
-intervenţie personalizată pentru reducerea marginalizării în comuna
Coţofenii din Faţă” conform
H.G.286/2011. Termenii de referință
pentru postul scos la concurs: a)Denumire expert: coordonator activităţi
educaţionale; b)Număr posturi vacante:
1 expert; c)Condiţii specifice: -Studii
superioare în domeniul stiințe/economic
/socio-uman/juridic -3 ani; -Experienţă
specifică într-o funcţie de conducere/
coordonare -5 ani; -Experiență în domeniul educațional -6 ani. Proba scrisă
-28.10.2020, ora 10.00, probă unică.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, respectiv până la data de
20.10.2020, la sediul Școlii Gimnaziale
Coţofenii din Faţă din Str. Coţofenilor,
Nr. 437. Relaţii suplimentare la sediul
şcolii, persoană de contact: Alina Cărămizaru, telefon: 0251/446.570, fax
0251/446.570, E-mail: scoala_cotofenii_din_fata_dolj@yahoo.com.
l Școala Gimnazială Tărtășești, cu
sediul în comuna Tărtășești, str. Independenței, nr. 395, judeţul Dâmbovița,
telefon 0245/261.017/fax 0245/261.017,
organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante, conform
H.G.nr.286/23.03.2011 de -îngrijitor
- Ș c o a l a G i m n a z i a l ă Tă r t ă ș e ș t i
-Grădinița cu Program Normal Țepeș
Vodă -0,5 normă pe perioadă nedeterminată. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de
28.10.2020, ora 10:00; -Proba practică în
data de 28.10.2020, ora 12:00; -Proba
interviu în data de 28.10.2020, ora
14:00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: 10 clase;
-vechime: 3 ani vechime în domeniu;
-curs de igienă, seriozitate în munca cu
copiii, capacitate de muncă, conduită
corespunzătoare în colectivitate. Candidaţii vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Școlii Gimnaziale Tărtășești. Relaţii suplimentare la sediul:
Școala Gimnazială Tărtășești, persoană
de contact: Stanescu Corina Mihaela,
telefon 0745.772.857, fax 0245/261.017,
e-mail: scoala_generala_tartasesti@
yahoo.com.
l Liceul de Arte „Sigismund Toduță”,
cu sediul în municipiul Deva, str.
Ciprian Porumbescu, nr.1, judeţul
Hunedoara, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacantă
de: -1 post Îngrijitor, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data

de 28.10.2020, ora 10:00; -Proba practică în data de 29.10.2020, ora 08:00;
-Proba interviu în data de 29.10.2020,
ora 14:00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii:
minim gimnaziale; -vechime: minim 1
an. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Liceului de Arte
„Sigismund Toduță”. Relaţii suplimentare la sediul: Liceul de arte „Sigismund
Toduță”, persoană de contact: Agârbiceanu Elena, telefon 0354/805.697.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Covasna
organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiilor contractuale
de execuţie vacante din subunităţile de
mai jos, după cum urmează: a)Centrul
de îngrijire şi asistenţă pentru persoane
adulte cu dizabilităţi Târgu Secuiesc: -1
bucătar, nivel studii medii/generale,
fără condiţii de vechime în specialitatea
studiilor. b)Centrul de plasament
„Borosnyay Kamilla” Târgu Secuiesc:
-1 educator, nivel studii medii/postliceale, fără condiţii de vechime în specialitatea studiilor. c)Casa familială
Lunga: -1 educator, nivel studii medii/
postliceale, fără condiţii de vechime în
specialitatea studiilor. d)Centrul de
plasament nr.6, Olteni: -1 muncitor
calificat (întreţinere), nivel studii medii/
postliceale, condiţii de vechime în specialitatea studiilor -minimum 3 ani şi 6
luni. Concursul va avea loc în data de
27.10.2020, ora 09:00 -proba scrisă şi în
data de 30.10.2020, ora 09:00 -interviul,
la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Covasna.
Dosarul de înscriere la concurs se poate
depune la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna, în perioada
06.10.2020-19.10.2020, de luni până joi
între orele 08:00-15:00, iar vinerea între
orele 08:00-13:00. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Covasna www.
protectiasocialacv.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine de la Secretarul comisiei de concurs, Pánczél Rozália, nr.de
telefon 0267.317.464.
l Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Covasna
organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unei funcţii contractuale de execuţie temporar vacante din
subunitatea: a)Casa familială nr.3,
Sfântu Gheorghe: -1 educator, nivel
studii superioare, fără condiţii de
vechime în specialitatea studiilor.
Concursul va avea loc în data de
20.10.2020, ora 09:00 -proba scrisă şi în
data de 23.10.2020, ora 09:00 -interviul,
la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Covasna.
Dosarul de înscriere la concurs se poate
depune la Secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna, în perioada
06.10.2020-12.10.2020, de luni până joi
între orele 08:00-15:00, iar vinerea între
orele 08:00-13:00. Condiţiile de partici-
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pare la concurs şi bibliografia se
afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Covasna www.
protectiasocialacv.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine de la Secretarul comisiei de concurs, Mihály Mária
Madgolna, nr.de telefon 0267.317.464.

CITATII
l Numitul Vraciu Lucian, cu ultimul
domiciliu cunoscut în localitatea Vălișoara, județul Hunedoara, este citat în
data de 07.10.2020, ora 10:00, la Judecătoria Petroșani, în cauza din Dosarul
Nr.87/278/2020, pentru proces cu reclamantul Stoica Gheorghe.
l Numitul Ciobotaru Mirică este
chemat la Judecătoria din Tg.Jiu, jud.
Gorj, în data de 23/10/2020, camera sala
5, complet c13, cu dosar
nr.14058/318/2019, în calitate de pârât
pentru partaj și bunuri comune/ lichidarea regimului matrimonial.
l Pârâtul Smandici Ionuț, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Gemenea, Strada
Gemenea, Nr. 158, Ap.1, Județ Suceava,
în prezent cu domiciliul necunoscut,
este chemat la Judecătoria Gura Humorului, cu sediul în Bulevardul Bucovina,
nr. 21, Gura Humorului, Județul
Suceava, pentru termenul de judecată
din data de 06.10.2020, Camera Sala
mare -cam.15, Completul C5, ora 09:00,
în proces cu reclamantul Eon Energie
România, cerere de valoare redusă.
l Jula Oana Diana, cu ultimul domiciliu cunoscut în Deva, Alee Cioclovina,
Bl.20, Sc.2, Ap.22, Județ Hunedoara, în
prezent cu domiciliul necunoscut, este
chemată la Judecătoria Deva, cu sediul
în Strada 1 Decembrie, nr.35, Deva,
Județul Hunedoara, pentru termenul de
judecată din data de 20.10.2020, camera
Sala 26, Completul C2 civil CC, ora
10.30, în calitate de Pârâtă, în proces cu
Eon Energie România SA, în calitate de
Reclamant, cerere de valoare redusă.
l Reclamanta Manole Dorina Melania
citează pârâtul Manole Sorin, în dosarul
2191/331/2019, aflat pe rolul Judecătoriei Vălenii de Munte, având ca obiect
pensie de întreținere major, pentru
termenul din 19.10.2020.
l Prin prezenta somație se aduce la
cunoștința celor interesați faptul că
reclamanta:GABOR PIROSKA, domiciliată în sat Bodoc-comuna Bodoc,
nr.123, jud.Covasna, solicită dobândirea
prin uzucapiune, conform prevederilor
art.28 din Decretul-Lege nr.115/1938 a
dreptului de proprietate asupra lotului
nr.2 cu nr.top.nou 482/2,483/1 și 484 în
suprafață totală de 793mp din CF.
nr.25068-Bodoc, imobil situat în
comuna Bodoc, nr.94, jud.Covasna. Toți
cei interesați pot face opoziție la Judecătoria Sfântu Gheorghe, str.Kriza
Janos, nr.2, jud.Covasna, cu precizarea
că în caz contrar, în termen de o lună de
la emiterea celei din urmă publicații, se
va trece la judecarea cererii.
l Parata Enea C.Elena, Sat Capu
Piscului este chemata la Judecatoria
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ANAF - DGRFP Braºov - Administraþia Judeþeanã a
Finanþelor Publice Braºov, cu sediul în Braºov,
Bdul. Mihail Kogãlniceanu nr. 7, prin reprezentant
legal Mihai Adrian Harlab, în calitate de creditor în
cauza ce formeazã obiectul dosarului nr. 4347/
62/2019, aflat pe rolul Tribunalului Braºov, care are
ca obiect procedura insolvenþei, citeazã debitoarea
SC DARCRIS BLUE SRL, prin reprezentant legal,
identificatã prin CUI 32831741; J08/273/2014, cu
sediul în Mun. Braºov, Str. Zaharia Stancu, nr. 13 15, biroul nr. 2, jud. Braºov, cu menþiunea de a se
prezenta la Tribunalul Braºov, B-dul. 15 Noiembrie
nr. 45, în ziua de 22.10.2020, ora 09.30, sala T5,
complet CI4 (sala T5). Potrivit art. 72, alin. 3 din
Legea nr. 85/2014, debitorul trebuie fie sã conteste,
fie sã recunoascã existenþa stãrii de insolvenþã.

TELEFERIC GRAND HOTEL
- Ajutor Bucătar
- Bucătar
- Îngrijitor spaţii hoteliere
- Cameristă hotel
- Ospătar
- Ajutor Ospătar
- Lucrător room service
- Lucrător bucătărie
Oferim salariu motivant,
transport, masă, card de
sănătate privat.
EMAIL: hr@telefericgrandhotel.ro
Iasi Sala-4, C01M, in 3.11.2020,
ora-09:40, in dosarul 32700/245/2018, in
proces cu reclamanta Enea Fanica
pentru succesiune partaj. Sa va prezentati “personal la interogatoriu”, sub
sanctiunea art.358 din CPC. Va punem
in vedere art.1112 NCC: (1)Este
prezumat, pana la proba contrara, ca a
renuntat la mostenire succesibilul care,
desi cunostea deschiderea mostenirii si
calitatea lui de succesibil, ca urmare a
citarii sale in conditiile legii, nu accepta
mostenirea in termenul prevazut la
art.1.103. Citatia trebuie sa cuprinda,
sub sanctiunea nulitatii acesteia, pe
langa elementele prevazute de Codul de
procedura civila, si precizarea ca, daca
succesibilul nu isi exercita dreptul de a
accepta mostenirea in termenul de
decadere prevazut la art.1.103, este
prezumat ca renunta la mostenire.
l Se citează Pânzaru Mariana cu ultim
domiciliu cunoscut în Bârlad, str.Vasile
Milea, nr.2, bl.P1, sc.B, p.27, jud.Vaslui,
pentru termenul din 22.10.2020, ora
11.00, la judecătoria Bârlad în calitate
de pârâtă în dosarul nr.7807/189/2018,
având ca obiect dezbatere succesiuni
succesive rămase de pe urma defuncților Răducanu Ion, Răducanu Elena
Cnp: 2520317370061 și Răducanu
Elena Cnp: 2191121370041 și partaj
succesoral -Ieșire din indiviziune, în
acțiunea promovată de reclamanta
Răducanu Ioana.
l Numele meu este Chelaru Rodica, cu
domiciliul în Comuna Iana, Sat Vadurile, județul Vaslui. Vă informez că am
cerut Judecătoriei Bârlad, județul
Vaslui, în Dosarul Nr.4317/18/2020,
aflat pe rolul Instanței de Judecată,
declararea judecătorească a morții
numitei Chelaru Adela, fostă Mastacan
Adela, născută la data de 02.06.1919, în
Comuna Puiești, județul Vaslui, decedată și îngropată în anul 1998, cu
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ultimul domiciliu în comuna Iana,
județul Vaslui. Invităm orice persoană
care cunoaște date și informații în legătură cu decedata Chelaru Adela, fostă
Mastacan Adela la Judecătoria Bârlad,
în Dosarul 4317/189/2020.
l Citatie nr. 2864/295/2020; Parata
Pascal Laura, domiciliat in loc. Teremia
Mica, nr. 81, Jud. Timis, este citata la
Judecatoria Sannicolau Mare, in data
de 21.10.2020, orele 09:00, in proces cu
reclamantul Pascal Cristinel, domiciliat
in loc. Teremia Mica, nr. 181, jud.
Timis, cauza avand ca obiect “prdonanta presidentiala”.
l Mălăncioiu Daniela Elena cu ultimul
domiciliu cunoscut în Piteşti, str.
Alexandru Odobescu nr. 7, judeţul
Argeş, este citată în data de 05.11.2020,
ora 8:30, la Judecătoria Piteşti, complet
C4-4J, Sala 2, din Piteşti, b-dul Eroilor
nr. 5, jud. Argeş, în calitate de pârâtă în
dosarul nr. 24640/280/2012/a1, în
contradictoriu cu Toma Elena şi Stoica
Emil Sorin.
l Angelescu Maria cu ultimul domiciliu cunoscut în Piteşti, str. Trivale, nr.
49, judeţul Argeş, este citată în data de
05.11.2020, ora 8:30, la Judecătoria
Piteşti, completul C4-4J, Sala 2, din
Piteşti, B-dul Eroilor nr. 5, jud. Argeş,
în calitate de pârâtă în Dosarul nr.
24640/280/2012/a1, în contradictoriu cu
Toma Elena şi Stoica Emil Sorin.

SOMAȚII
l Prin cererea inregistrata sub dosar
nr. 1794/246/2020 privind pe petentii
Bisca Traian si Bisca Marita care solicita inscrierea dreptului de proprietate prin uzurpaciune in cota de 1/1
parti din imobilul teren extravilan
inscris in CF nr. 306317 Taut, nr. Cf
vechi 2738 Taut, identificat prin
n u m a r u l
t o p o g r a f i c
1113-1119/a.12/39, teren extravilan in
suprafata 23.020 mp, de sub A1 ti
asupra constructiei salas la numarul
631, cu nr.top. 1113-1119/a.12/39 de
sub A1.1, imobil asupra caruia figureaza ca proprietar tabular intabulat
sub B 1 Toda Anastasia decedata la
data de 14 ianuarie 1999. In urma
acesteia, in baza art. 130 din Decretul-Lege nr. 115/1938, sunt somati toti
cei interesati De Indata sa inainteze
opozitie la Judecatoria Ineu deoarece
in caz contrar, in termen de o luna de
la aceasta ultima publicare se va
proceda la solutionarea cererii.
l Prin cererea inregistrata sub dosar
nr. 1743/246/2020 privind pe petenta
Ignuta Livia care solicita inscrierea
dreptului de proprietate prin uzurpaciune asupra imobilului situat in sat
Agrisu Mare, nr. adm. nou 155 (nr.adm.
vechi 289) comuna Tirnova inscris in
CF nr. 309580 a localitatii Tarnova (CF
vechi 365 Agrisu Mare) cu nr.top.
736-737/a compus faptic din curte si
gradina in suprafata de 1439 mp.
imobil asupra caruia figureaza ca
proprietar tabular intabulat sub B1
defuncta Bulzan Floare vaduva lui
Tarnovan Ioan decedata la data de 26
martie 1952.

OFERTE INCHIRIERI
l Închiriez apartament 2 camere decomandate, Arcu-Billa, mobilat, CT, AC.
Preț: 350Euro/lună. Tel. 0744.294.072.

DIVERSE
l Unitatea administrativ-teritorială
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 Cernătești 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
Cernătești și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară:
http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?dir=Buzau
l Subscrisul C.I.I. Ciulianu
Elena-Cozmina, reprezentata prin
practician in insolventa Ciulianu Elena
Cozmina, anunta prin prezenta,
numirea acesteia in calitate de administrator judiciar al debitoarei Munteanu
Imob Investments SRL cu sediul in
Bucureşti, Sector 3, Bld. Camil Ressu,
Nr. 58, Parter, Bl. D1B, Sc.B, Ap.48,
CUI 36550129, J40/12468/2016, cu
indeplinirea atributiilor prevazute de
legea 85/2014, conform incheierii de
sedinta din data de 29.09.2020 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a
VII a Civila in dosar nr. 43342/3/2018,
prin care s-a dispus înlocuirea administratorului judiciar Cabinet Individual
de Insolventa Radulescu Elena cu
administratorul judiciar Cabinet Individual de Insolventa Ciulianu
Elena-Cozmina.
l Primăria Mărgău anunță publicul
interesat asupra declanșării etapei de
încadrare în vederea obținerii avizului
de mediu conform HG 1076/ 2004
pentru Amenajamentul Silvic al
Unității de Producție și Protecție U.P. V
Nimăiasa. Prima versiune a amenajamentului poate fi consultată la sediul
titularului, str. Principală, nr. 204 localitatea Mărgău, județul Cluj, din data
de 30.09.2020, între orele 9:00 - 14:00.
Publicul interesat poate transmite, în
scris, comentarii și sugestii până la data
de 21.10.2020, la APM Cluj- Napoca,
Calea Dorobanților nr. 99, bl. 9B, cod
400609, fax: 0264 412 914, e-mail:
office@ apmcj.anpm.ro în zilele de luni
- vineri, între orele 9:00 - 14:00.
l Cabinet Individual de Insolvenţă
Ștefănescu Cristian, cu sediul în
Craiova, str. A. I. Cuza, Bl. PATRIA,
Sc. B, et. 1, Ap. 5, judeţul Dolj, Nr.
m a t r i c o l : 1 B 4 6 0 3 , Te l . / F a x :
0251/414187, reprezentată de Ștefănescu Cristian, notifică faptul că în
temeiul art. 71 alin.1 din Legea 85/2014
s-a dispus intrarea în faliment prin
procedura simplificată a debitorului
S.C. Compagnie Europeene De
Services Industriels - C.E.S.I. S.R.L., cu
sediul în Mun. București, str. Cucu
Starostescu, nr. 5, Demisol, sector 1,

având J40/1581/2007 și C.U.I.:
20817719, în dosarul numărul
13795/3/2020, aflat pe rolul Tribunalului BUCUREȘTI, cu urmatoarele
termene limită: 1. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de admitere
a creanţelor asupra averii debitorului
este 13.11.2020. 2. Termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor este
23.11.2020. 3. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al
creanţelor este 18.12.2020. 4. Data
primei şedinte a Adunării Generale a
Creditorilor este 27.11.2020, ora 12:00,
la sediul lichidatorului judiciar din
Craiova, str. A. I. Cuza, Bl. Patria, Sc.
B, et. 1, Ap. 5, judeţul Dolj. Relații la
tel.: 0745.574440.
l S.C. Omv Petrom S.A., titular al
proiectului Traversare Torent Racu Cu
Conducta De Amestec Sonda 178
Bâlteni - Punct 171 Bâlteni, anunţă
publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către APM Gorj,
în cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru
proiectul Traversare Torent Racu Cu
Conducta De Amestec Sonda 178
Bâlteni - Punct 171 Bâlteni propus a fi
amplasat în comuna Bâlteni, județul
Gorj. Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul APM Gorj din
municipiul Tg. Jiu, strada Unirii, nr.
76, judeţul Gorj, în zilele de luni vineri, între orele 9:00 - 14:00, precum
şi la următoarea adresă de internet
http://apmgj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii /observaţii la proiectul deciziei de încadrare
în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a
Agenției pentru Protecția Mediului
Gorj.
l S.C. Omv Petrom S.A., titular al
proiectului Traversare Parau Cioiana
Cu Conducta De Amestec Punct 435
Ticleni (Sonda 786) – Parc 807 Ticleni,
anunţă publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de către
APM Gorj, în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul Traversare Parau
Cioiana Cu Conducta De Amestec
Punct 435 Ticleni (Sonda 786) - Parc
807 Ticleni, propus a fi amplasat în
oraș Ticleni, județul Gorj. Proiectul
deciziei de încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Gorj din municipiul Tg.
Jiu, strada Unirii, nr. 76, judeţul Gorj,
în zilele de luni - vineri, între orele 9:00
- 14:00, precum şi la următoarea adresă
de internet http://apmgj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii /observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la
data publicării anunţului pe pagina de
internet a Agenției pentru Protecția
Mediului Gorj.
l Subscrisul Cabinet Individual de
Insolventa Ciulianu Elena-Cozmina,
reprezentata prin reprezentată prin av.
Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate de
administrator judiciar al Seven Invest
SA desemnat prin sentinta civila nr.
3706/29.09.2020 pronunţată de Tribu-
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nalul Bucuresti- Secţia a VII- a Civila,
în dosarul nr. 16961/3/2019, notificã
deschiderea procedurii insolventei
prevazuta de Legea nr. 85/2014 împotriva Seven Invest SA, cu sediul social
in Bucureşti Sectorul 4, Bld. Tineretului, Nr. 41A, Parter, Ap.9, CUI
17499321, nr. de ordine in registrul
comertului J40/7272/2005. Persoanele
fizice si juridice care inregistreaza un
drept de creanta impotriva Seven
Invest SA, vor formula declaratie de
creanta care va fi inregistrata la grefa
Tribunalului Bucuresti - Secţia a VII-a
Civila, cu referire la dosarul nr.
16961/3/2019, in urmatoarele conditii:
a) termenul limita pentru inregistrarea
cererii de admitere a creantelor asupra
averii debitorului 13.11.2020; b)
termenul de verificare a creantelor, de
intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante 03.12.2020;
c) termenul pentru intocmirea si
afisarea tabelului definitiv la
28.12.2020; d) data primei sedinte a
adunarii generale a creditorilor
08.12.2020, ora 14:00; e) adunarea
generala a actionarilor la data de
15.10.2020, ora 14:00 la sediul administratorului judiciar.
l SC Smart Diesel SRL cu sediul în
localitatea Chisineu-Cris, str. Dunarii,
Nr.1/A, judetul Arad anunţă intenţia de
obtinere a autorizaţiei de mediu pentru
activitatea cu cod CAEN (rev 2) 4730 Comert cu amănuntul al carburantilor
pentru autovehicule în magazine specializate, desfăşurată la punctul de lucru
din Municipilu Ramnicu Valcea, Calea
Bucuresti, nr. 284, Cartier Goranu, jud.
Valcea.
l SC Vel Pitar SA, cu sediul social în
Oraş Râmnicu Vâlcea, str.Timiş, nr.22,
parter, biroul 1, judeţ Vâlcea, cod fiscal
RO 21229091, nr. de înmatriculare la
Registrul comerțului J38/221/2007,
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a Avizului
de Gospodărire a Apelor din partea
Apele Române pentru amplasamentul
localizat oraş Chitila, str. Rudeni, nr.
94, judeţ Ilfov. Această investiție
„Realizare puţ forat de mare adâncime”, reprezintă suplimentarea
alimentării cu apă tehnologică pentru
obiectivul existent în oraş Chitila, str.
Rudeni, nr. 94, judeţ Ilfov. Această
solicitare de aviz este conformă cu
prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu
modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor
pot contacta solicitantul de aviz la
adresa menționată, începând cu data
de 06.10.2020.
l Subscrisa Private Liquidation Group
IPURL, în calitate de administrator
judiciar provizoriu în dosarul nr.
516/111/2020 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, Secția a II-a Civilă, privind pe
debitoarea Anca Bitransro SRL, CUI
33998501, număr de înregistrare în
Registrul Comerțului J05/95/2015, îi
notifică pe toți creditorii debitoarei
privind faptul că prin hotărârea
nr.681/F/2020 din data de 30.09.2020
pronunțată de Tribunalul Bihor în
dosarul nr. 516/111/2020 s-a dispus
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deschiderea procedurii generale de
insolvență față de societatea debitoare
mai sus menționată, în temeiul art.72
alin.(6) din Legea 85/2014. Prin hotărârea amintită s-au fixat termenul
limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanțelor la data de
16.11.2020, termenul limită pentru
verificarea creanțelor, întocmirea și
publicarea tabelului preliminar
07.12.2020, termenul limită de întocmire a tabelului definitiv 04.01.2021.
Administratorul judiciar provizoriu a
convocat ședința adunării creditorilor
pe data de 17.12.2020, la ora 12:00, la
sediul acestuia din Oradea, str. Avram
Iancu, nr. 2, ap. 11, jud. Bihor, ordinea
de zi urmând a fi: 1.confirmarea administratorului judiciar provizoriu, 2.
aprobarea onorariului administratorului judiciar provizoriu și 3.stabilirea
componenței comitetului creditorilor

ADUNARI GENERALE
l Convocare. Consiliul de Administratie al S.C. Palplast S.A. (“Societatea”), cu sediul în Sibiu, Str.
D u l g h e r i l o r n r. 2 6 , J u d . S i b i u ,
J32/1834/1994, CIF RO 6684374,
convoacă, în temeiul art.111 si 117 din
Legea nr. 31/1990, republicată,
Adunarea Generală Ordinară, a actionarilor pentru data de 19.10.2020, ora
12.00, la sediul Societăţii. În cazul în
care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut
de lege, se convoacă şi se fixează, în
temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990,
cea de-a doua Adunare Generală Ordinară pentru data de 20.10.2020, ora
12:00, la sediul Societăţii. Ordinea de zi
a Adunării Generale Ordinare este
următoarea: Luarea la cunostinta de
renuntarea la mandatul de administrator si presedintele consiliului de
Administratiea domnului Abzal
Doszhanov. Numirea administratorului
societatii si stabilirea duratei mandatului acestora. Începând cu data publicarii convocarii, documentele şi
materialele informative referitoare la
problemele de pe ordinea de zi se pot
consulta şi procura de la sediul Societăţii. Formularele de procuri speciale
pentru reprezentarea acţionarilor în
adunare se pot obţine de la sediul
Societăţii. Reprezentarea actionarilor
se va putea face si prin alte persoane
decat actionari, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala al
carei formular se poate obtine de la
sediul Societatii. Un exemplar al
procurii speciale se va depune/expedia
la sediul Societăţii pană la data de
16.10.2020 ora 12:00, un altul urmând a
fi pus la dispoziţia reprezentantului
pentru ca acesta să îşi poată dovedi
calitatea de reprezentant. Presedinte
Consiliu de Administratie - Dl Abzal
Doszhanov.

LICITATII
l Curtea de Apel Oradea,
CUI17071723, tel.0259/479.419,
persoană de contact Monenciu Adina,
organizează licitație publică cu plic
sigilat la data de 27.10.2020, ora 12:00,
la sediul instanței, în vederea închirierii
unui spațiu de 1mp situat la parterul
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Palatului de Justiție Oradea, pentru
activități de copiere/multiplicare acte.
Documentația de atribuire și informații
suplimentare se pot obține accesând
pagina de internet a instanței http://
portal.just.ro/35/SitePages/achizitii.
aspx?id_inst=35.
l Societatea AS3-Administrare Străzi
S3 S.R.L., intenționează să încheie un
contract de achiziție publică pentru
Lucrări de proiectare, realizare, achiziție și 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 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@primariamiroslava.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 desfasurarea
de activitati specifice implementarii de
actiuni/proiecte conform Politicilor
Agricole comune ale UE, LEADER si
PNDR Redevența: este de minim: - 924
lei/an pentru intreaga suprafata 3.
Informaţii privind documentaţia 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 documentaţiei
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 atribuire: 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 Miroslava, sat Miroslava,
comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod
postal 707305; Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: un
exemplar în două plicuri sigilate unul
exterior şi unul interior. 7. Data şi locul
unde se va desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 27.10.2020, orele
10:00 la sediul Primăriei com. Miroslava, judeţul Iaşi. 8. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax, şi
adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele 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 anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 2.10.2020.

l Debitorul SC Kaproni SRL societate
in faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, scoate la
vanzare: 1.Imobil ”teren intravilan”, in
suprafata de 3.189mp. situat in Com.
Valea calugareasca, Sat Valea Popi, T 8
- A 270, Judet Prahova, pret pornire
licitatie - 11.958,75 Euro. 2.Imobil
”teren intravilan”, in suprafata de
668mp. situat in Com. Valea calugareasca, Sat Valea Popi, T 20 -A 714,
Judet Prahova, pret pornire licitatie 2.505,00 Euro. Pretul caietului de
sarcini pentru imobilele ”Terenuri„
af late in patrimoniul debitoarei
Kaproni SRL este de 1.000,00 Lei
exclusiv TVA. -Pretul de pornire al
licitatilor pentru imobile ”Terenuri”
aflate in patrimoniul societatii debitoare Kaproni SRL, reprezinta 25% din
valoarea de piata exclusiv TVA, aratata
in Raportul de Evaluare pentru fiecare
teren in parte; Participarea la licitatie
este conditionata de: -consemnarea in
contul nr. RO22 BACX 0000 0017 0906
3000 deschis la Uni Credit Bank SA,
Ag. Ploiesti, pana la orele 14.00 am din
preziua stabilita licitaţiei, a garantiei
de 10% din pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi
data a Regulamentului de participare
la licitatie pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru imobilele
Terenuri prima sedinta de licitatie a
fost fixata in data de 15.10.2020, ora
10:00, iar daca activele nu se adjudeca
la aceasta data, urmatoarele sedinte de
licitatii vor fi in data de 22.10.2020;
29.10.2020; 05.11.2020; 12.11.2020;
19.11.2020, ora 10:00. Toate sedintele
de licitatii se vor desfasura la sediul
ales al lichidatorului judiciar 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 vizionarea apelati tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anuntul poate fi vizualizat si pe site
www.dinu-urse.ro
l Licitatie publica 12.10.2020; Debitorul SC Tecnogreen SRL - societate în
reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul
in Dr.Tr.Severin, str. George Cosbuc
nr.3A, Cam.2, Sc.1, Et.Subsol, Ap.3,
jud.Mehedinti, CIF:15195512,
J25/302/2016, prin administrator judiciar, Consultant Insolventa SPRL
Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.
Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.
Mehedinti, CUI 38704372, RFO II nr.
0918, prin reprezentant Serban Valeriu,
scoate la vânzare, la preturile diminuate cu 20% fata de preturile stabilite
prin Raportul de Evaluare nr.
32/05.03.2020 conform hotarare
adunare creditori din data de
15.09.2020, urmatoarele bunuri
imobile: - Teren Extravilan avand S =
21.022 mp si Plantatie Vita De Vie
(existenta pe acest Teren) avand S =
21.022 mp, cu numar cadastral 50061,
inscris in CF nr. 50061, situat in
Tarlaua 80 Parcela 3, la pretul de
49.276 Euro - Teren Extravilan avand
S = 61.377 mp si Plantatie Vita De Vie
(existenta pe acest Teren) avand S =
61.377 mp, cu numar cadastral 50363,

inscris in CF nr. 50363, situat in
Tarlaua 80 Parcela 2 la pretul de
143.868 Euro - Teren Extravilan avand
S = 347.640 mp si Plantatie Vita De Vie
(existenta pe acest Teren) avand S =
347.640 mp, cu numar cadastral 50364,
inscris in CF nr. 50364, situat in
Tarlaua 80 Parcela 1,2 la pretul de
814.868 Euro - Teren Extravilan avand
S = 131.514 mp si Plantatie Vita De Vie
(existenta pe acest Teren) avand S =
131.514 mp, cu numar cadastral 50365,
inscris in CF nr. 50365, situat in
Tarlaua 80 Parcela 4 la pretul de
308.268 Euro - Teren Extravilan avand
S = 53.591 mp si Plantatie Vita De Vie
(existenta pe acest Teren) avand S =
53.591 mp, cu numar cadastral 50366,
inscris in CF nr. 50366, situat in
Tarlaua 80 Parcela 3 la pretul de
125.616 Euro situate in extravilanul
comunei Pãtulele, Judeţul Mehedinţi.
Administratorul judiciar mentioneaza
faptul ca, asupra bunurilor enumerate
mai sus detine un drept de ipoteca
legala creditorul Mollificio Bortolussi
SRL. Total suprafata de teren valorificata in bloc: 615144 mp. Valoarea
totala a bunurilor imobile este de
1.441.896,00 EURO exclusiv 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 administratorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile, 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 în dosarul nr. 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 bunurile imobile 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 și documentele în
copie xerox din care rezultă faptul că a
fost achitată garanția de licitație și
contravaloarea caietului de sarcină la
adresa de email: office@ consultant-insolventa.ro. Avand in vedere măsurile
de prevenire a răspândirii virusului
Covid 19 (Coronavirus), administratorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem
de videoconferinta, iar in masura in
care se doreste participarea fizica se
impune prezenta unui singur participant care sa respecte masurile impune
de autoprotectie (masca, manusi, halat,
etc.). Somam pe toti cei care pretind
vreun drept asupra bunurilor imobile
descrise anterior sa anunte administratorul judiciar inainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035,
0742592183 0252/354399, email office@
consultant-insolventa.ro. Administror
judiciar, Consultant Insolvenţă Sprl
Filiala Timis.
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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 Roșu, numar cadastral
32129 - teren in suprafata de 11.652
mp, cadastral constructii 32129-C1 ,
32129-C2, 32129-C3, 32129-C4, 32129C5, situat administrativ in Otelu Rosu,
cartier Ciresa, jud. Caras-Severin.
Pretul De Pornire Al Licitatiei Este De
60 % Din Pretul De Evaluare,
Respectiv 1.037.120 Lei + T.V.A, Caietele de sarcini se pot achizitiona de la
sediul ales al lichidatorului judiciar din
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 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 16.10.2020,
orele 09:00, la sediul ales al lichidatorului 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 noua licitatie in data
de 30.10.2020, orele 09:00., respectiv in
data de 09.11.2020, orele 09:00 si in
data de 23.11.2020, orele 09:00.
l Carasana Piata S.A. - în faliment
anunta Vanzarea Prin Licitatie Publica
a bunului imobil, reprezentand teren
extravilan in suprafata de 5.755 mp,
inscris in Cartea Funciara nr.33836/
Resita, numar top 535, aflat in patrimoniul debitoarei Carasana Piata S.A.
- in faliment Pretul De Pornire Al
Licitatiei 4.500 LEI + T.V.A Conform
Cod Fiscal. Caietele de sarcini se pot
achizitiona de la sediul ales al lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta 1
Decembrie 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 14.10.2020, orele 12:00, la sediul ales
al lichidatorului judiciar din Resita, str.
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.
21, jud. Caras-Severin, respectiv in
data de 28.10.2020, orele 12:00, in data
de 04.11.2020, orele 12:00 si in data de
18.11.2020, orele 12:00, in caz de
neadjudecare la licitatiile anterior
organizate.
l Debitorul Moldocons Grup SRL
societate in faliment, prin lichidator
judiciar DINU, URSE SI ASOCIATII
SPRL, scoate la vanzare: 1.Proprietati
imobiliare, ”Terenuri„: -”teren extravilan in suprafata de 60.234 mp.”
situata in Comuna Gura Vitioarei,
Judet Prahova, Tarlaua 57, Parcelele
Lv 1719/10, Lv 1719/14, Lv 1719/13, De
1719/1, De 1719/11, De 1719/12, De
1719/16, avand nr. cadastral 10316,
inscris in Cartea Funciara nr. 1409, a
Comunei Gura Vitioarei, Judet
Prahova, prin incheierile nr. 9786/2008,
nr. 1415/2009 si 1886/2009 eliberate de
OCPI - Prahova, Biroul de Cadastru si
Publicitate Imobiliara Valenii de
Munte. Pret pornire licitatie 126.750,00 Euro; -”teren extravilan in
suprafata de 169.959mp. gasiti la
masuratoare si din acte 170.166 mp.” si
cota indiviza din teren 2911 (drum
acces), situata in Comuna Gura Vitioarei, Sat Fagetu, Judet Prahova,
Tarlaua 55, Parcelele Lv 1644/11/2, Lv
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1644/13, Lv 1644/17, De 1644/12, De
1644/16, De 1644/18, avand nr. cadastral 10314, inscris in Cartea Funciara
nr.1408, a Comunei Gura Vitioarei,
Judet Prahova, prin incheierea nr.
9954/2008, eliberata de OCPI Prahova, Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Valenii de Munte. Pret
pornire licitatie - 476.250,00 Euro
exclusiv TVA; -”teren extravilan in
suprafata de 34.221mp„ situata in
Comuna Gura Vitioarei, Sat Fagetu,
Judet Prahova, Tarlaua 57, Parcelele
Lv1719/26 si De 1719/29, avand nr.
cadastral 10318, inscris in Cartea
Funciara nr.1411, a Comunei Gura
Vitioarei, Judet Prahova, prin incheierile nr. 9788/2008 si 1414/2009, eliberata de OCPI - Prahova, Biroul de
Cadastru si Publicitate Imobiliara
Valenii de Munte. Pret pornire licitatie
- 91.500,00 Euro exclusiv TVA; Terenurile prezentate sunt scoase spre vanzare
la pachet (nu se vand separat). 2.
Proprietate imobiliara -”Baza De
Productie” situata in intravilanul
Municipiului Ploiesti, Str. Cuptoarelor,
Nr. 4, Judet Prahova, constituita din
constructiile, C1 - Depozit central, C2
- Birouri, C4 - Baraca metalica, C6 Magazie - cabină portar, C7 - Birou, C8
- Atelier construcții metalice, C9 Dormitoare, edificata pe teren in suparafata de 8.840,33mp. rezultata din
masuratori si 7.914,00mp. din acte,
proprietate de stat, domeniul privat al
Municipiului Ploiesti, dat in folosinta
pe durata nedeterminata conform
Deciziei fostului Consiliu Popular al
Judetului Prahova nr. 1086 din 19 iulie
1977. Constructiile impreuna cu
dreptul de folosinta al terenului au fost
intabulate la Oficiul de Cadastru si
Publicitate Imobiliara Prahova - Biroul
de Carte Funciara Ploiesti, fiind
inscrise in C.F. nr. 132374 a localitatii
Ploiesti, C.F. vechi 12893, avand nr.
cadastral 7598. Pret pornire licitatie 274.891,50 Euro exclusiv TVA. 3.
Proprietatea imobiliara - ”Pensiune”
situata in Comuna Manzalesti, Sat
Bustea, Judet Buzau, constituita din
teren in suprafata de 2.404 mp, din
care 1.402,00mp. faneta si 1.000,00mp.
cu destinatia curti constructii pe care
este edificata Constructia C1 cu o
suprafata construita desfasurata de
354,20mp., intabulate la Oficiul de
Cadastru si Publicitate Imobiliara
Buzau - Biroul de Carte FunciaraBuzau, avand nr. cadastral 20035
(nr. castral vechi 4018) inscris in Cartea
Funciara nr. 20035 (C.F. vechi nr. 62) a
localitatii Manzalesti. Pret pornire licitatie – 110.851,50 Euro exclusiv TVA.
-Pretul Caietului de sarcini pentru
proprietatile imobiliare ”Terenuri”
-2.500,00 Lei exclusiv TVA.
-Pretul Caietului de sarcini pentru
proprietatea imobiliara ”Baza De
Productie„ -3.000,00 Lei exclusiv TVA.
-Pretul Caietului de sarcini pentru
proprietatea imobiliara ”Pensiune„
-2.000,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul
Regulamentului de licitatie pentru
”Obiectele de inventar si Stocul de
marfa„ -1.000,00 Lei exclusiv TVA.
-Pretul de pornire al licitatilor pentru
proprietatile imobilare ”Terenuri”,
reprezinta 75% din valoarea de piata
exclusiv TVA, aratata in Raportul de

IV

ANUNȚURI
Marți, 6 octombrie 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

Evaluare; -Pretul de pornire al licitatilor
pentru proprietatile imobilare ”Baza De
Productie„ Si ”Pensiune”, apartinand
Moldocons Grup SRL, reprezinta 75%
din valoarea de piata exclusiv TVA,
aratata in Raportul de Evaluare; Participarea la licitatie este conditionata de:
-consemnarea in contul nr. cod IBAN
RO46 UGBI 0000 2820 0687 7RON
deschis la Garanti Bank SA -Suc.
Ploiesti pana la orele 14:00 am din
preziua stabilita licitaţiei, a garantiei de
10% din pretul de pornire a licitatiei;
-achizitionarea pana la aceeasi data a
Caietului de sarcini si Regulamentului
de licitatie pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru proprietatile
imobiliare, prima sedinta de licitatie a
fost fixata in data de 15.10.2020, ora
10:00, iar daca bunurile nu se adjudeca
la aceasta data, urmatoarele sedinte de
licitatii vor fi in data de 22.10.2020;
29.10.2020; 05.11.2020; 12.11.2020, ora
10:00. Toate sedintele de licitatii se vor
desfasura la sediul ales al lichidatorului
judiciar 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.
Cristian Ciocan.
l Debitorul Kaproni Construct SRL
societate in faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL,
scoate la vanzare: Statie betoane
Mobymix, pret pornire licitatie 40.000,00 Euro exclusiv TVA. Pretul
Caietului de sarcini pentru statia de
betoane 1.000,00 Lei exclusiv TVA.
Pretul de pornire al licitatilor pentru
statia de betoane, apartinand Kaproni
Construct SRL reprezinta 50% din
valoarea de piata exclusiv TVA, aratata
in Raportul de Evaluare. Participarea la
licitatie este conditionata de: -consemnarea in contul nr. RO67 BACX 0000
0018 5114 1000 deschis la UniCredit
Bank pana la orele 14 am din preziua
stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din
pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi data a Caietului
de sarcini si Regulamentului de licitatie
pentru bunul aflat in patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru statia de betoane, prima
sedinta de licitatie a fost fixata in data
de 16.10.2020, ora 12.00, iar daca bunul
nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data
de 23.10.2020; 30.10.2020; 06.11.2020;
13.11.2020; 20.11.2020 ora 12:00. Toate
sedintele de licitatii se vor desfasura la
sediul ales al lichidatorului judiciar 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. Cristian Ciocan.
l Ralc Imobiliare prin lichidator judiciar C.I.I. Cristescu Adriana Ionela,
scoate la vânzare prin licitaţie publică la
prețul redus de 5% din pretul de
evaluare de 339.816 lei (tva inclus)
proprietate imobiliară situată în mun.
Campina, zona Slobozia, str. Mioritei,
nr. 1A, judet Prahova, compusa din

teren intravilan în suprafață de 151 mp
si locuinta in suprafata construita la sol
de 65 mp (locuinta - regim de inaltime
pivnita+P+E anul construirii 1997).
Licitaţia va avea loc în 09.10.2020, ora
13/00 la sediul lichidatorului judiciar
din str. Mihai Bravu nr. 239, bl. C4, ap.
43, Ploieşti, tel 0724991732. Persoanele
interesate se pot programa pentru vizionare la numărul de telefon susmentionat (taxa pentru vizionare este de 700
l e i + T VA ) î n c e p â n d c u d a t a d e
06.10.2020, iar ulterior 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
zilele de 16.10.2020, 23.10.2020,
30.10.2020 aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Licitatie publica 09.10.2020 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 administrator judiciar, Consultant Insolventa SPRL
Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, CUI:38704372, inregistrata in
RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant
Serban Valeriu, scoate la vânzare, la
pretul diminuat conform hotarare
adunare creditori din data de
24.09.2020, urmatorul bun imobil: Teren Extravilan avand S = 10.000 mp
cu numar cadastral 50817, inscris in
Cartea Funciara nr. 50817, Tarlaua 49
Parcela 637/1, la pretul de 22000 lei
exclusiv TVA situat in extravilanul
comunei Butoieşti, satul Gura
Motrului, Jud.Mehedinţi. Administratorul judiciar mentioneaza faptul ca,
asupra bunului enumerat mai sus
detine un drept de ipoteca - creditorul
A.N.A.F. D.G.R.F.P. Craiova- S.F.O.
Strehaia. Licitaţia va avea loc la biroul
administratorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.
Mehedinti la data de 09.10.2020, orele
14:00. Titlul executoriu în baza căruia
administratorul judiciar procedează la
vânzarea bunul imobil descris anterior,
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 condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al
debitoarei SC Tecnogreen SRL, pana la
data de 08.10.2020 orele 17.00 a unei
cauţiuni de 10% din preţul de pornire
pentru bunul imobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze precum şi
achiziţionarea caietului de sarcini in
suma de 500,00 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 și documentele în
copie xerox din care rezultă faptul că a
fost achitată garanția de licitație și
contravaloarea caietului de sarcină la

adresa de email: office@consultant-insolventa.ro. Avand in vedere măsurile
de prevenire a răspândirii virusului
Covid 19 (Coronavirus), administratorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem
de videoconferinta, iar in masura in
care se doreste participarea fizica se
impune prezenta unui singur participant care sa respecte masurile impune
de autoprotectie (masca, manusi, halat,
etc.). Somam pe toti cei care pretind
vreun drept asupra bunurilor imobile
descrise anterior sa anunte administratorul judiciar inainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035,
0742592183, 0252/354399.
l Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, in
calitate de lichidator judiciar al Gremlin
Computer SRL, scoate la vanzare
imobilele aflate in proprietatea debitoarei, avand ca pret de pornire pretul
evaluat al acestora (exclusiv TVA),
respectiv: -Apartament 2 camere Constanța, Str. Topolog nr. 21 -12.300
Euro;-Teren 6.450mp, platforma betonată 2800mp si atelier 137,97mp
-Murfatlar, sat Siminoc -158.582 Euro;
-Teren 4500mp -Constanța, zona Palas
CFR -29.250 Euro; -Teren 10.108mp
-sat Șipotele, com. Deleni -10.108 Euro.
Pretul Caietului de Sarcini este de 4.000
lei (exclusiv TVA) si se achită prin OP in
contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051
3726 deschis la ING Bank - Sucursala
Dorobanti, pe seama lichidatorului
judiciar Dinu Urse si Asociatii SPRL.
Participarea la licitatie este conditionata
de: -achitarea, cel mai tarziu cu o zi
inainte de data si ora stabilita pentru
licitatie, a garantiei de 10% din pretul
de pornire al licitatiei; -achizitionarea
cel mai tarziu cu o zi inainte de data si
ora stabilita pentru licitatie a Caietului
de sarcini, ce va fi achitat in contul lichidatorului judiciar. Sedintele de licitatie
au fost fixate dupa cum urmeaza: -in
datele de 20.10.2020, 27.10.2020,
03.11.2020 si 10.11.2020, la ora 10:00, la
un pret de pornire reprezentand pretul
evaluat; -in datele de 17.11.2020 si
24.11.2020, 02.12.2020 si 08.12.2020, la
ora 10:00, la un pret de pornire reprezentand o scadere de 10% fata de pretul
evaluat; -in datele de 15.12.2020 si
22.12.2020, 12.01.2021si 19.01.2021, la
ora 1000, la un pret de pornire reprezentand o scadere de 20% fata de pretul
evaluat; -in datele de 26.01.2021 si
02.02.2021, 09.02.2021 si 16.02.2021, la
ora 10:00, la un pret de pornire reprezentand o scadere de 30% fata de pretul
evaluat; -in datele de 23.02.2021 si
02.03.2021, 09.03.2021 si 16.03.2021la
ora 10.00, la un pret de pornire reprezentand o scadere de 40% fata de pretul
evaluat; -in datele de, 23.03.2021 si
30.03.2021, 06.04.2021 si 13.04.2021, la
ora 10:00, la un pret de pornire reprezentand o scadere de 50% fata de pretul
evaluat. Sedintele de licitatie se vor
desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti, nr.71,
et.5, cam. 502 - 505, sector 1. Pentru
relatii suplimentare sunati la tel.
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
l Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, in
calitate de lichidator judiciar al debitoarei GREMLIN SRL, scoate la
vanzare bunurile mobile detinute de
aceasta, avand ca pret de pornire
pretul evaluat al acestora (exclusiv
TVA), respectiv: -mobilier birou 377
lei; mobilier bucătărie: 891; mobilier:
6.582 lei; Iphone 4: 117 lei; Iphone 5 x3
buc: 1.461 lei; Iphone 5: 136 lei; mașini
de spălat, spart sticla: 35.572 lei; instalatie procesare Mewa: 152.266 lei;
compresor K400: 282 lei; instalație
tratare freon: 532 lei; mașini rectificatmoară plas: 1.506 lei; presă hidraulică:
2.201 lei; presă orizontală: 851 lei;
presă veticală de balotat: 7.202 lei;
presă balotat pet: 8.800 lei; instalatie
crt-Vicor: 59.034 lei; sistem compact de
strivire: 79.010 lei; compresoare rotative B600: 503 lei; granulator fire
sincro: 11.297 lei; ciocan rotopercutant: 384 lei; presa de balotat: 2.201 lei;
radiator unicat: 429 lei; pompe frână
–supape dis.: 394 lei; plonj.+supape
distrib. hidraul.: 917 lei; masina hidr.
semif. beton: 11.301 lei; aparat sudura
digital Mig180: 455; linie tratare lampi
hid: 8.991 lei; linie sortare baterii si
acum.: 10.548 lei; masina combinata
lemn F-0743FE: 2.607 lei; separator de
hidrocarburi -NPBC: 801 lei; separator
hidrocarb. NPBCK06: 609 lei; ap. aer
conditionat: 934 lei; aparat aer conditionat LG: 900 lei; exhaustor DC350
Bernardo: 103 lei; etuva Pol-eko Sln
53eco: 371 lei; centrala termica si
instalatie centrala termica: 1.009 lei;
inst. procesare panouri fotovol: 98.516
lei; inst. tratare acumulatori uzati:
140.387 lei; inst. tratare grit uzat:
137.924 lei; inst. Sortare optoelectronica: 155.835 lei; inst. rec. sticla laminata: 92.564 lei; cleste taiere fier: 3.492
lei; sistem media PC: 984 lei; calculatoare +multifunctionala: 906 lei;
cantar rutier: 13.917 lei; platforma
cantarit -impr. termic: 666 lei; platforma de cantarit: 2710 lei; radio
debitmetru Polimaster: 424 lei; shredder waste used husmann: 14.188 lei;
balanta analitica ABJ-4m: 206 lei;
balanta de precizie: 107; copiator
-echipament 223 -df621: 1.446 lei.
Pretul Caietului de Sarcini este de 300
lei (exclusiv TVA) si se achită prin OP
in contul nr. RO43 INGB 5514 9999
0051 3726 deschis la ING Bank Sucursala Dorobanti, pe seama lichidatorului judiciar Dinu Urse si
Asociatii SPRL. Participarea la licitatie este conditionata de: -achitarea,
cel mai tarziu cu o zi inainte de data si
ora stabilita pentru licitatie, a garantiei
de 10% din pretul de pornire al licitatiei; -achizitionarea cel mai tarziu cu o
zi inainte de data si ora stabilita pentru
licitatie a Caietului de sarcini, ce va fi
achitat in contul lichidatorului judiciar. Prima sedinta de licitatie a fost
fixata la data de 20.10.2020, ora 16:00,
iar daca bunurile nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarea sedinta de
licitatie a fost fixata in data de
27.10.2020, la ora 16:00. Daca bunurile
nu se adjudeca nici la aceasta data,
urmatoarele sedinte de licitatie au fost
fixate dupa cum urmeaza: -in datele de
03.11.2020 si 10.11.2020, la ora 16:00,
la un pret de pornire reprezentand o
scadere de 10% fata de pretul evaluat;
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-in datele de 17.11.2020 si 24.11.2020,
la ora 16:00, la un pret de pornire
reprezentand o scadere de 20% fata de
pretul evaluat; -in datele de 02.12.2020
si 08.12.2020, la ora 16:00, la un pret
de pornire reprezentand o scadere de
30% fata de pretul evaluat; - in datele
de 15.12.2020 si 22.12.2020, la ora
16:00, la un pret de pornire reprezentand o scadere de 40% fata de pretul
evaluat. -in datele de 12.01.2021 si
19.01.2021, la ora 16:00, la un pret de
pornire reprezentand o scadere de 50%
fata de pretul evaluat; Sedintele de
licitatie se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.
Buzesti, nr.71, et. 5, cam. 502 - 505,
sector 1. Pentru relatii suplimentare
sunati la tel. 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com.
l Francigrin SRL - în faliment anunta
Vanzarea Prin Licitatie Publica a
bunului mobil, reprezentand Autoutilitara Wolkswagen 70XO2C/Transporter,
nr. omologare BF123Z1111B74E2,
numar identificare WV2ZZZ
70ZWXO12250, culare Alb, an fabricatie 1997. Pretul De Pornire Al Licitatiei Este De 35 % Din Pretul De
Evaluare, Respectiv 3.990 Lei + T.V.A,
Caietele de sarcini se pot achizitiona de
la sediul ales al lichidatorului judiciar
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 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 20.10.2020,
orele 11:30, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta 1
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud.
Caras-Severin, respectiv in data de
30.10.2020, orele 11:30 si in data de
10.11.2020, orele 11:30, in caz de
neadjudecare la licitatiile anterior organizate. .

PIERDERI
l Am pierdut cartela de acces INOE
2000. O declar nulă.
l Pierdut Certificat constatator SC Big
Zinedy SRL-D.
l Pierdut Certificat de ambarcațiune cu
seria 024936 pe numele Gheorghiu
Sorin. Ambarcațiunea este înmatriculată la Căpitănia Măcin cu nr.0922.
l Pierdut Certificat de pregătire profesională conducător auto aparținând
Balaiban Valerian.
l Pierdut Certificat constatator
nr.24713/20.12.2013, pentru sediu social
din Sat Tulgheș, Com.Tulgheș, str.Valea
Frumoasă, nr.781, jud.Harghita, aparținând SC Euro Cart SRL, CUI
RO14729361, J19/192/2002, eliberat de
Oficiul Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul Harghita. Îl declarăm
nul.
l Pierdut certificat de pregătire profesională a conducătorului auto (transport
marfă), eliberat de ARR Rm. Vâlcea, pe
numele Gheorghiu Ștefan-Andrei, din
Rm. Vâlcea, județul Vâlcea. Se declară
nul.

