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OFERTE SERVICIU
l Școala Gimnazială „Sfântul Vasile” 
Ploiești, scoate la concurs, în data de 
25.11.2020, 1 post muncitor calificat de 
întreținere (perioadă nedeterminată).
Detalii la telefon 0244/595.954.

l Tunari Salubrizare- Ilfov organizează în 
data de 11.12.2020 concurs recrutare 
pentru Inspector și 2 Muncitori necalificaţi. 
Detalii la 021.424.43.62.

l În conformitate cu prevederile art.618/ 
O.U.G. 57/2019, și art. II din Legea 
203/2020 care modifică și comletează Legea 
55/2020, Primăria Comunei Voloiac, orga-
nizează concurs în vederea ocupării func-
ției publice, vacante, de inspector clasa I, 
grad asistent, compartiment financiar- 
contabil, pe perioadă  nedeterminată, timp 
normal de lucru 8ore/zi, respectiv 40 ore/
săptămână. Concursul va avea loc în data 
de 09 Decembrie 2020, ora 10:00– proba 
scrisă, 11 Decembrie 2020, ora 10:00- inter-
viul. Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în perioada 06 Noiembrie- 25 
Noiembrie 2020, inclusiv, la sediul Primă-
riei Comunei Voloiac, județul Mehedinți. 
Condițiile specifice necesare ocupării func-
ției publice, vacantă, de Inspector clasa I, 
grad asistent, sunt: -Studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în științe economice; -Vechimea 
în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice 1 an. Menționăm faptul că 
bibliografia de concurs respectă prevederile 
art.21, alin.3, H.G. 611/2008, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Bibliografia și 
tematica în fișa postului precum și alte date 
necesare desfășurării concursului vor fi 
afișate pe pagina de internet a instituției. 
Persoana de contact pentru primirea dosa-
relor de concurs este Dna. Manolea 
Ramona, având funcția de Administrator 
Public, telefon: 0759/033 362, email: prima-
riavoloiac@yahoo.com. În vederea organi-
zării și desfășurării concursului de 
recrutare, prin act administrativ al condu-
cătorului autorității publice se va constitui 
comisia de concurs, respectiv comisia de 
soluționare a contestațiilor.

l Editura Academiei Române, cu sediul în 
București, Calea 13 Septembrie, nr.13, 
sector 5, la telefon 021/3188146 interioarele 
2113, 2109, scoate la concurs pe data de 
02.12.2020 ora 11:00 probă practică și 
04.12.2020 ora 11:00 interviu- 2 posturi 
tehnoredactor (S) IA. Cerinţele postului: 
absolvent studii superioare (cu diplomă de 
licenţă); cunoștinţe de operare PC 
(programe: Microsoft Office Word, Adobe 
Acrobat, Adobe InDesign, Photoshop); 
experienţă în muncă: minimum 15 ani; 
capacitate de adaptare, comunicare, lucru 
în echipă, eficienţă; cunoștinţe limbi străine 
(engleză/ franceză) nivel mediu.

l Grădinița cu Program Prelungit 1-2-3, 
cu sediul în localitatea Suceava, str.Tinere-
tului, nr.8A, judeţul Suceava, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: Administrator patri-
moniu, conform H.G.nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 07.12.2020, ora 09:00; 
-Proba interviu în data de 09.12.2020, ora 
09:00. Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii superioare, absolvite cu 
diplomă de licență în domeniul economic; 

-vechime în specialitatea studiilor, necesare 
ocupării postului de cel puțin 3 ani; 
-competențe digitale (Word, Excel, Power 
Point, program de contabilitate, platforma 
SICAP); -capacitatea de gestionare a 
timpului și a priorităților (în condiții de 
stres); -disponibilitate pentru program de 
lucru flexibil; -capacitatea de a lua decizii 
eficiente; -abilități de comunicare, relațio-
nare și de lucru cu publicul; -spririt organi-
zatoric. 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 Grădiniței cu Program 
Prelungit 1-2-3 Suceava, str.Tineretului, 
nr.8A. Relaţii suplimentare la sediul: Grădi-
niței cu Program Prelungit 1-2-3 Suceava, 
str.Tineretului, nr.8A, persoană de contact: 
Bucșa Angelica, telefon 0230/519.795, fax 
0230/519.795, E-mail: gpp_1-2-3_suceava@
isj.sv.edu.ro.

l Primăria Comunei Catalina, cu sediul în 
comuna Catalina, sat Catalina, nr.413, 
județul Covasna, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contractuale 
vacante, de muncitor calificat, conform 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 2 
decembrie 2020, ora 10:00; -Proba practică 
în data de 7 decembrie 2020, ora 10:00. 
Pentru participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: -strudii (obligatoriu) medii sau 
gimnaziale absolvite cu diplomă; -vechime 
nu se solicită; -permis de conducere cate-
goria B, calificare în următoarele domenii: 
tâmplar, dulgher. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
țului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Catalina. Ralații suplimentare la sediul: 
Primăria Comunei Catalina, județul 
Covasna, persoană de contact: Banffy Zita, 
telefon 0267/346.161, fax 0267/346.171.

l Academia Română -Filiala Timișoara, 
cu sediul în Timișoara, Bv.Mihai Viteazu, 
nr.24, jud.Timiș, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante de: 1 post Bibliotecar IA, jumătate 
de normă, pe durată nedeterminată, în 
cadrul Bibliotecii Academiei Române 
F i l i a l a  T i m i ș o a r a ,  c o n f o r m 
H.G.286/23.03.2011. 1 post Bibliotecar 
debutant, jumătate de normă, pe durată 
nedetermintă, în cadrul Bibliotecii Acade-
miei Române Filiala Timișoara, conform 
H.G.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura conform următorului calendar: Biblio-
tecar IA: -Proba scrisă în data de 
02.12.2020, ora 09:00; -Proba interviu în 
data de 04.12.2020, ora 09.00. Bibliotecar 
debutant: -Proba scrisă în data de ora 
02.12.2020, ora 11:00; -Proba interviu în 
data de ora 04.12.2020, ora 11:00. Pentru 
participarea la concursul de Bibliotecar IA, 
Catologare -Indexare candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii 
superioare absolvite cu diplomă de licență 
sau ciclul I Bologna; -studii de bibliote-
comie postuniversitare; -vechime în muncă: 
minim 7 ani în specialitate; -cunoașterea 
programului integrat de bibliotecă Aleph; 
-cunoașterea mai multor limbi străine 
(engleză obligatoriu); -cunoașterea Micro-
soft Excel, Word, Power Point. Pentru 
participarea la concursul de Bibliotecar 
debutant Catologare -Indexare, candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele 

condiții: -studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență sau ciclul I Bologna; 
-studii de bibliotecomie postuniversitare; 
-vechime în muncă: nu se solicită vechime 
în muncă; -cunoașterea mai multor limbi 
străine (engleză obligatoriu); -cunoașterea 
Microsoft Excel, Word, Power Point. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Academiei Române -Filiala Timișoara, cu 
sediul în Timișoara, Bv.Mihai Viteazu, 
nr.24, parter, cam.18, Biroul de Resurse 
Umane. Relaţii suplimentare la sediul: 
Academiei Române -Filiala Timișoara, cu 
sediul în Timișoara, Bd.Mihai Viteazu, 
nr.24, parter, cam.18, persoană de contact: 
Alexandra Gheran, telefon 0739.947.775 
sau accesând http://acad-tim.tm.edu.
ro/?p=67.

l Primăria Comunei Crucea, cu sediul în 
sat Crucea, Șoseaua Constanței, nr.45, 
județul Constanța, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post contractual de 
execuție temporar vacant de șofer I 
-compartiment Administrativ, în conformi-
tate cu prevederile H.G. nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 23.11.2020, ora 10:00; 
-Proba interviu în data de 25.11.2020, ora 
10:00. În vederea participării la concurs și a 
ocupării funcției contractuale, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii specifice: -vechime în muncă de 
minimum 5 ani; -studii medii; -permis 
conducere categoria B. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 5 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primariei Comunei 
Crucea, județul Constanța. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei Comunei 
Crucea, persoană de contact: Sandu 
Tatiana, telefon 0241/874.825, int.107, fax 
0241/874.825.

l Primăria Comunei Ciorani, cu sediul 
comuna Ciorani, județul Prahova, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Îngrijitor (sală de 
sport), conform H.G.nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 03.12.2020, ora 10:00; 
-Proba interviu în data de 08.12.2020, ora 
10:00. Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: Condițiile generale prevăzute de 
art.3 din H.G.nr.286/2011. Condiții speci-
fice de participare: Îngrijitor (sală de sport): 
1.Studii generale; 2.Vechime în muncă 
-minim 10 ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen 

de 10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Ciorani. Relaţii suplimentare la sediul: 
Primăriei Comunei Ciorani, persoană de 
c o n t a c t :  E n e  C ă t ă l i n a ,  t e l e f o n 
0244/462.025, E-mail: administrator@
primariaciorani.ro.

l Școala Gimnazială Com.Oituz, cu sediul 
în sat Oituz, str.Principală, nr.90, judeţul 
Bacău, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale temporar 
vacante, de: 1 normă fochist, perioadă 
d e t e r m i n a t ă ,  c o n f o r m 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
02.12.2020 -ora 9:00; -Proba interviu în 
data de 02.12.2020 -ora 12:00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii 
medii; -vechime: minim 3 ani în domeniu; 
-certificat de calificare în meseria de 
fochist; -cunoștințe minime despre NPM, 
PSI; -cunoștințe minime de prescripții 
tehnice ISCIR. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen 
de 5 zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Școlii Gimnaziale 
com.Oituz. Relaţii suplimentare la sediul: 
Școlii Gimnaziale com.Oituz, persoană de 
contact: secretar Lazar Felicia, telefon 
0234/337.017, E-mail: sg_oituz@yahoo.com

l Școala Gimnazială Nr.1, cu sediul în 
comuna Mogoșoaia, șos.București-Târgo-
viște, nr.107, judeţul Ilfov, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante, de: Îngrijitor clădiri, 0,5 
normă, conform H.G.nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura la sediul institu-
ției astfel: -Proba scrisă în data de 
03.12.2020, ora 9:00; -Proba practică în 
data de 03.12.2020, ora 11:00; -Proba 
interviu în data de 03.12.2020, ora 13:00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: medii; -vechime în speciali-
tate: nu se solicită. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul instituției până la 
data de 20.11.2020. Relaţii suplimentare la 
sediul instituției, persoană de contact: 
Achimov Constanța ,  te lefon/fax 
021/351.66.94, e-mail: scoalamogosoaia@
yahoo.com.

l Școala Gimnazială Fărcașele, cu sediul 
în comuna Fărcașele, str.Principală, nr.13, 
judeţul Olt, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
funcţiei contractuale vacante de îngrijitor, 

conform temeiului legal H.G.nr.286/2011: 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 02.12.2020, ora 9:00; 
-Proba interviu în data de 02.12.2020, ora 
12:00; -Proba practică în data de 
02.12.2020, ora 14:00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii: liceale; 
-vechime: nu necesită; -cunoașterea limbii 
române scris și vorbit; -vârsta minimă de 18 
ani; -apt medical. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Școlii Gimnaziale Fărcașele. Relaţii 
suplimentare la sediul: Școlii Gimnaziale 
Fărcașele, persoană de contact: Dinu 
Melania, telefon/fax 0249/531.303, e-mail: 
scoala_farcasele@yahoo.com 

l Subscrisa Primăria Unităţii Adminis-
trativ -Teritoriale Comuna Gura Văii, 
judeţul Bacău, cu sediul în Sat Gura Văii, 
nr. 857, Comuna Gura Văii, judeţul Bacău, 
organizează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante, de: Asistent 
medical comunitar, grad profesional asis-
tent, conform H.G.nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 02 decembrie 2020, ora 
10:00; -Proba interviu în data de 04 decem-
brie 2020, ora 10:00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: diplomă de 
școală sanitară postliceală sau echivalentă 
sau diplomă de studii postliceale prin echi-
valare conform H.G.nr.797/1997 privind 
echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor 
sanitare, promoţiile 1976-1994, inclusiv, cu 
nivelul studiilor postliceale sanitare, dove-
dite cu diplome de absolvire; -vechime 
obligatorie: -Vechime în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării postului -minim 6 
luni; -Disponibilitate pentru lucrul în teren; 
-Cunoștințe de operare pe calculator -nivel 
mediu; -Limbi străine -Limba franceză/
Limba engleză -nivel mediu. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Comuna 
Gura Văii, judeţul Bacău. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Primariei Unităţii Adminis-
trativ -Teritoriale Comuna Gura Văii, 
persoană de contact: Secretar General 
-Hoborici Petre, telefon 0742.922.774.

l Colegiul Economic „Gheorghe Chițu”, 
cu sediul în localitatea Craiova, str.Brestei, 
nr.10, județul Dolj, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contractuale 
temporar vacantă de: Fochist- 1 post, 
gradul III, conform HG 286/23.03.2011 
republicată. Concursul se va desfășura 
astfel: Proba scrisă în data de: 23.11.2020, 
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ora 09:00; proba practică în data de 
24.11.2020, ora 09:00; proba interviu în 
data de 25.11.2020, ora 09:00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidații specifice 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: a.Studii minime: şcoala profesio-
nală/liceu tehnologic; b.Certificat de califi-
care „fochist”; c.Autorizaţie ISCIR pentru 
cazane de joasă presiune, vizată la zi; d.
Talon cu valabilitate 4 ani vizat la zi; e.
Experiență în domeniu minim 5 ani. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 5 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a la sediul instituției în programul de 
lucru al secretariatului. Relații suplimen-
tare la sediul Colegiului Economic 
„Gheorghe Chițu” Craiova, str.Brestei, 
nr.10, telefon: 0351.804.904.

l Colegiul Economic „Gheorghe Chițu”, 
cu sediul în localitatea Craiova, str.
Brestei, nr.10, județul Dolj, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale vacantă de: Fochist- 1 post, 
gradul III, conform HG 286/23.03.2011 
republicată. Concursul se va desfăşura 
astfel: proba scrisă în data de: 02.12.2020, 
ora 09:00; proba practică în data de 
03.12.2020, ora 09:00; proba interviu în 
data de 04.12.2020, ora 09:00. Pentru 
participarea la concurs, candidații speci-
fice trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: a.studii minime: şcoala profesio-
nală/liceu tehnologic; b.certificat de cali-
ficare „fochist”; c.Autorizaţie ISCIR 
pentru cazane de joasă presiune, vizată la 
zi; d.Talon cu valabilitate 4 ani vizat la zi; 
e.Experiență în domeniu minim 5 ani. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-

cipare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a la sediul instituției în programul de 
lucru al secretariatului. Relații suplimen-
tare la sediul Colegiului Economic 
„Gheorghe Chițu” Craiova, str.Brestei, 
nr.10, telefon: 0351.804.904.

l Primăria comunei Buneşti, judeţul 
Braşov, organizează concurs în data de 
21.12.2020, ora 10.00 pentru ocuparea 
unei funcții publice de execuţie, vacante, 
de Consilier, clasa I, grad profesional 
debutant, Compartimentul Financi-
ar-contabilitate. Condiţii generale de 
participare: conform art.465 din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ 
cu modificările şi completările ulterioare. 
Condiţii specifice: studii universitare de 

licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul economic. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul instituţiei în 
termen de 20 zile de la data publicării 
anunţului pe pagina de internet a institu-
ției, respectiv până la data de 24.11.2020, 
ora 10:00.  Relați i  suplimentare 
tel.0268.248.710.

l SC Still Mob Enterprise SRL, având 
CUI:37288620, cu sediul în Oraş Braga-
diru, Strada Iernii, Nr.25B, Județul Ilfov, 
angajează: Tapițer, cod COR 753401- 1 
post. Cerințe: studii medii, cunoştințe de 
limba engleză, cunoştințe în domeniul 
producției. Selecția are loc în data de 
09.11.2020, ora 10:00, la sediul societății.

l Administratia Nationala a Rezervelor 
De Stat Si Probleme Speciale-Unitatea 
Teritoriala 235. Anunță următoarea rectifi-
care la anunțul publicat în ziarul Jurnalul 
din data de 04.11.2020, rubrica Oferte 
Serviciu: în loc de: Concursul se organi-
zează la sediul Administraţiei Naţionale a 
Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale 
-Unitatea Teritorială 235 din localitatea 
Gura Ocniței, judeţul Dâmbovița, în data 
de 26.11.2020, ora 11:00 -proba scrisă şi în 
data de 02.12.2020, ora 11:00 -proba prac-
tică. se va citi: Concursul se organizează la 
sediul Administraţiei Naţionale a Rezer-
velor de Stat şi Probleme Speciale 
-Unitatea Teritorială 235 din localitatea 
Gura Ocniței, judeţul Dâmbovița, în data 
de 26.11.2020, ora 11:00 -proba scrisă şi în 
data de 02.12.2020, ora 11:00 -interviu.
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CITAŢII
l Numitul Bandula Piedon cu domiciliul 
necunoscut este citat la Judecatoria Turda 
la data de 14.01.2021, ora 9:00 in calitate 
de parat in dosarul nr.902/328/2019.

l Șelaru Mihaela este citată în calitate de 
pârâtă la Judecătoria Balș, în data de 
24.11.2020, ora 09:30, complet C3.

l Numitul Vlad Ioan, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în loc.Săliștea de Sus, str.
Bâleasa, nr.9, jud.Maramureș, este citat la 
Tribunalul Maramureș pe data de 20 
noiembrie 2020, ora 11:00, completul civil 
nr.3n, în calitate de intimat pârât în 
dosarul civil nr.157/224/2020 în procesul 
având ca obiect declararea judecătorească 
a morții în contradictoriu cu apelanta 
reclamanta Vlad Maria. Tel.0743.199.311.

l Somație. Se aduce la cunoștinţa publică 
faptul că există pe rolul acestei instanţe 
dosarul civil nr.328/322/2020, privind pe 
reclamanţii:Kertesz Tibor și Kertesz 
Rozalia, având ca obiect dobândirea drep-
tului de proprietate prin uzucapiune de 
către reclamanţi asupra imobilului  înscris 
în:CF.nr.23370, nr.top.2503/1/2-Zagon, în 
care figurează ca proprietară tabulară 
numita Reman Agnes, născută Bagoly, 
(decedată la data de 15.08.1970),    în 
termen de 1(una) lună de la afișarea soma-
ţiei, în caz contrar se va trece la judecarea 
cererii.

l Numita Abu Obeid Ioana, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în comuna Bascov, sat 
Glâmbocu, str. Dealul Glâmbocului nr. 68 , 
jud.Argeș, este chemată la Judecătoria 
Pitești în data de 24.11.2020, ora 8:30, sala 
3, completul C2-1, în calitate de pârâtă în 
proces cu Radu Olimpia, în calitate de 
reclamantă și Mateescu Elena, în calitate 
de pârâtă.

l Numitul Regep Regep  cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Mun. Petroșani, strada 
Grivița Roșie, nr.7, ap.2, Jud. Hune-
doara, este citat la Judecătoria Petro-
șani  la data de 18.11.2020 , ora 12:00, 
Miercuri, completul XI CIVIL,  in calitate 
de pârât dosarul civil nr. 11641/278/2019, 
în procesul de divorț cu reclamanta Regep 
Sonia .

SOMAŢII
l Somaţie. Având în vedere că prin acţi-
unea civilă ce face obiectul dosarului 
nr.11180/55/2020 al Judecătoriei Arad, 
petenta Blăgăilă Lenuţa solicită să se 
constate că a dobândit, prin uzucapiune, 
dreptul de proprietate asupra terenului 
intravilan în suprafaţă de 828mp, înscris 
în CF nr.306468 Felnac (nr. vechi 2676 
Felnac), nr. top. 469/1-52,469/1-51, situat 
în loc. Felnac, nr.872, judeţ Arad, propri-
etar tabular Selegean Aron, Invităm pe cei 
interesaţi să facă opoziţie faţă de această 
acţiune, în termen de o lună de la afișarea 
prezentei somaţii, în caz contrar urmând a 
se trece la judecarea cauzei.Termen de 
judecată fixat în cauză: 8 decembrie 2020, 
ora 11:00.

l Somaţie Judecătoria Ineu. Dos.
nr.2029/246/2020. Petentul Petcuț Onuț 
solicită înscrierea dreptului de proprietate 
pe titlu de uzucapiune asupra imobilului 

identificat în c.f. 314926 Târnova ( fost 
c.f.424 Dud)   nr.top.,175-176/b teren în 
supr. de 1.296 mp. imobil asupra căruia 
figurează ca proprietari întabulaţi sub B.1 
Petcuț Șandor care a decedat în primul 
război mondial și sub B.2 Petcuț Ioan una 
și aceiași persoană cu Petcuț Onuț decedat 
în 19 iunie 1965. Petentul susţine că folo-
sește acest imobil de peste 50 de ani de la 
moartea proprietarilor în mod continuu,-
pașnic,public și sub nume de proprietar. 
Toţi cei interesaţi sunt somaţi să depună de 
îndată opoziţie la Judecătoria Ineu deoa-
rece în caz contrar în termen de 30 de zile 
de la ultima publicaţie se va proceda la 
rezolvarea cererii.

DIVERSE
l Subscrisul C.I.I. Ciulianu Elena-Coz-
mina, reprezentata prin practician in 
insolventa Ciulianu Elena Cozmina, 
anunta prin prezenta, numirea acesteia in 
calitate de administrator judiciar al debi-
toarei Wins Construct Project SA cu sediul 
in Bucureșt,i Sectorul 6, B-dul Iuliu 
Maniu, Numar: 7, Cod postal: 61072, Corp 
I, Parter, CUI 32605272, J40/15629/2013, 
cu indeplinirea atributiilor prevazute de 
legea 85/2014, conform incheierii de 
sedinta din data de 03.11.2020 pronuntata 
de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII a 
Civila in dosar nr. 39289/3/2019, prin care 
s-a dipus înlocuirea administratorului 
judiciar C.I.I. Stan Victor cu administrato-
rului judiciar C.I.I. Ciulianu Elena-Coz-
mina.

l Subscrisul C.I.I. Ciulianu Elena-Coz-
mina, reprezentata prin practician in 
insolventa Ciulianu Elena Cozmina, 
anunta prin prezenta, numirea acesteia in 
calitate de lichidator judiciar al debitoarei 
PZP Management SRL cu sediul in Bucu-
rești, Sectorul 2 Str. Berindei Ion, Numar: 
11, Bloc: 1-2, Scara: B, Etaj: 7, Aparta-
ment: 55, Cod postal: 21585, CUI 
18120239, J40/18989/2005, cu indeplinirea 
atributiilor prevazute de legea 85/2014, 
conform  incheierii de sedinta din data de 
29.10.2020 pronuntata de Tribunalul 
Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
20434/3/2019, prin care s-a dipus înlocu-
irea lichidatorului judiciar Management 
Business Assistance SPRL cu lichidatorul 
judiciar C.I.I. Ciulianu Elena-Cozmina.

l Subscrisul Cabinet Individual de Insol-
venta Ciulianu Elena-Cozmina, reprezen-
tata prin reprezentată prin av. Ciulianu 
Elena-Cozmina, in calitate de lichidator 
judiciar al Prodmobil Impex 2005 SRL 
d e s e m n a t  p r i n  h o t a r a r e a 
nr.4547/30.10.2020, pronuntata de Tribu-
nalul Bucuresti - Secţia a VII-a Civila in 
dosar nr. 19866/3/2019, notificã deschi-
derea procedurii falimentului prevazuta de 
Legea nr. 85/2014 împotriva Prodmobil 
Impex 2005 SRL, cu sediul social in Bucu-
rești, Sectorul 5, Str. Miropolit Dosoftei, 
Nr. 73, Bloc corp B, Etaj P, CUI 17109160, 
nr. de ordine in registrul comertului 
J40/355/2005. Persoanele fizice si juridice 
care inregistreaza un drept de creanta 
impotriva Prodmobil Impex 2005 SRL, vor 
formula declaratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribunalului Bucuresti 
- Secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 19866/3/2019, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a creantelor 
asupra averii debitorului 11.12.2020; b) 

termenul de verificare a creantelor, de 
intocmire, afisare si comunicare a tabelului 
preliminar de creante 21.12.2020; c) 
termenul pentru intocmirea si afisarea 
tabelului definitiv la 15.01.2021; d) data 
primei sedinte a adunarii generale a credi-
torilor 28.12.2020, ora 14:00; e) adunarea 
generala a asociatilor la data de 
16.11.2020, ora 14:00 la sediul lichidato-
rului judiciar.

l U.A.T. comuna Bordușani, județul 
Ialomița, anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului (cărți funciare) 
pentru sectoarele cadastrale nr. 5, 6, 8 și 9 
(extravilan), începând cu data de 11 
noiembrie 2020, pentru o perioadă de 60 
de zile, la sediul Primăriei comunei Bordu-
șani, str. Primăverii nr. 133, județul 
Ialomița, conform art. 14 ali. (1) și (2) din 
Legea Cadastrului și Publicității Imobi-
liare nr. 7/1996, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Persoanele interesate se 
pot prezenta la sediul Primăriei, cu titlul 
de proprietate. Publicarea se va face pe 
site-ul primariabordusani.ro și într-un ziar 
local. Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la sediul 
Primăriei și pe site-ul Agenției Naționale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară. 
Relaţii suplimentare - la sediul primăriei 
Bordușani - tel.fax : 0243311508; e-mail 
primaria.bordusani@yahoo.com

l Unitatea administrativ-teritorială 
Bratovoești, din județul Dolj, anunță 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadastrale 
nr.30 și 33, începând cu data de 12.11.2020, 
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Bratovoești, conform art.14 alin.
(1) și (2) din Legea cadastrului și a publici-
tății imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
Primăriei și pe site-ul Agenției Naționale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară. 
Cererile de rectificare depuse prin orice 
alte mijloace decât cele menționate mai sus 
nu vor fi luate în considerare.

l Informare. Această informare este efec-
tuată de societatea Construcții Erbașu SA, 
cu punct de lucru în Comuna Nucet, sat 
Nucet, strada Linia Mica, nr. 547, Județul 
Dâmbovița, reprezentată prin director 
general Erbașu Romeo Cristian, ce intenți-
onează sa solicite de la Administrația Bazi-
nală de Apă Argeș Vedea, Aviz de 
gospodărire a apelor pentru lucrările de 
„Realizare grajd pentru vaci de lapte în 
cadrul fermei de vaci existentă”. Această 
solicitare de aviz este conformă cu prevede-
rile Legii apelor nr. 107/1996, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Persoanele 
care doresc să obțină informații suplimen-
tare cu privire la solicitarea avizului de 
gospodărire a apelor pot contacta solici-
tantul de aviz la adresa menționată. Persoa-
nele care doresc să transmită observații, 
sugestii și recomandări se pot adresa solici-
tantului după data de 15 noiembrie 2020.

l Unitatea Administrativ-Teritorială 
Girov, din județul Neamț, anunță publi-
carea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr.173, 175, 
176, 177, 178, 226, 227, 228, 239, 242 înce-
pând cu data de 12.11.2020, pe o perioadă 
de 60 de zile calendaristice, la sediul 
Primăriei Girov, conform art.14, alin.(1) și 

(2) din Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modi-
ficările și completările ulterioare. Cererile 
de rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primăriei Girov, și 
pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară.

l  Subscrisa, societatea Algorithm 
Construcţii S3 S.R.L., persoană juridică 
română, cu sediul în Mun.București, 
Sectorul 3, Bd.Basarabia, nr.256, înregis-
trată la Oficiul Registrului Comerţului 
București sub nr.J40/8651/08.06.2017, 
având CUI 37714360, reprezentată legal 
de dl.Gili Bărbulescu, în calitate de Preșe-
dinte Consiliu de Administraţie anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul Hala Laminor, propus a fi 
amplasat în Bucuresti, Sector 3, Bd.Basa-
rabia, nr.256G, Hala Laminor. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi consultate 
la sediul APM București, din Bucuresti, 
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1 și la 
sediul titularului Algorithm Constructii S3 
SRL în Bd.Basarabia, nr. 256G, Corp C1 
în zilele de luni-vineri, între orele 09:00-
12:00. Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM București.

l Această informare este efectuată de 
Popa Simona, cu domiciliul în Arad, 
strada Sever Bocu, nr.20 A, județul Arad, 
ce intenţionează sa solicite de la A.N.Apele 
Române-Administraţia Bazinală de Apă 
Crișuri, aviz de gospodărire a apelor 
pentru investiția: Plan Urbanistic de Deta-
liu-Amplasare clădire spații de cazare 
pentru muncitorii agricoli, în județul Arad, 
localitatea Șimand, nr.C.F. 300111, nr.
cadastral 300111. Ca rezultat al procesului 
de producţie vor rezulta ape uzate ce vor fi 
epurate în stație de epurare. Această solici-
tare de aviz este conformă cu prevederile 
Legii apelor nr.107/1996, cu modificările și 
completările ulterioare. Persoanele care 
doresc sa transmită observaţii, sugestii și 
recomandări se pot adresa solicitantului, 
după data de 04.11.2020.

l Petrache Ion, Petrache Alina Stefania, 
Petrache Marian, Petrache Florentina, 
anunță publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul  Construire hală indus-
trială pentru confecții metalice din inox, 
propus a fi amplasat în județul Ilfov, 
comuna Glina, sat Manolache, str.Cami-
nului (De61), T5, P10. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul 
autorității competente pentru protecția 
mediului APM Ilfov din București, sector 6, 
aleea Lacul Morii, nr.1, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 09:00-13:00. Observațiile 
publicului se primesc zilnic la sediul autori-
tății competente pentru protecția mediului 
APM Ilfov, precum și la următoarea adresă 
de internet: http://apmif.anpm.ro.

ADUNĂRI GENERALE
l SC Mondostar SA, cu sediul în Sibiu, 
B-dul.Victoriei, nr.42, Jud.Sibiu, înregis-
trată la ORC Sibiu sub nr.J/32/3/1991, 
CIF:3098036, prin Președintele consiliului 
de administrație, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționarilor la 
data de 09 decembrie 2020, ora 11:00, la 
sediul societății din Sibiu, str.B-dul Victo-
riei, nr.42, etaj 1, birou, cu următoarea 
ordine de zi: 1.Schimbarea obiectului 

principal de activitate din: 1419 Fabricarea 
altor articole de îmbrăcăminte și accesorii 
n.c.a. în: 6820 Închirierea și subînchirierea 
bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. 
2.Aprobarea modificării Actului consti-
tutiv ca urmare a celor hotărâte la punctul 
1, cât și renunțarea la codul CAEN 6920. 
În cazul în care Adunarea Generală Extra-
ordinară nu își va putea desfășura lucrările 
din lipsa cvorumului prevăzut de lege, se 
convoacă o a doua Adunare Generală 
pentru data de 10 decembrie 2020, ora 
11.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi. 
Acționarii care nu pot participa la adunare 
pot fi reprezentați de alți acționari prin 
procuri speciale care se vor depune cu 48 
ore înainte de adunare, la birou, etaj 1 de 
la sediul societății. 

l Catre, - Simionescu George-Vlad, domi-
ciliat in Bucuresti, str. Dr. Draghiescu 
Dimitrie nr. 21, et. 2, ap. 3, sector 5; - 
Buzdugan Raluca, domiciliata in Bucu-
resti, str. Dr. Draghiescu Dimitrie nr. 21, et. 
2, ap. 3, sector 5; - Fundatia Aldea - Tudo-
rache, persoana juridica romana cu sediul 
social in, București, B-dul Iuliu Maniu nr. 
6, sector 6, cod fiscal 17647134; - Osman 
-Iordache Antoan-Corneliu, domiciliat in 
Bucuresti, b-dul Eroii Sanitari nr.12, sector 
5; - Florescu Nicolae-Antoniu, domiciliat 
in Bucuresti, str. Dr. Nicolae Turnescu nr.2, 
ap.1, sector 5; - Tamazlicaru Cristi-
an-Mircea domiciliat in Bucuresti, sos. 
Panduri nr.7, bl. P30, sc.1, et.6, ap. 24, 
sector 5; - Tamazlicaru Mihai Viorel, domi-
ciliat in Bucuresti, Calea 13 Septembrie 
nr.105 bl 101 ap.22 sector 5; - Altay Bogac, 
cu rezidinta in Bucuresti, str. Dr. Louis 
Pasteur nr.11, ap.6, sector 5; - Ureche Iulia-
Arina, domiciliata in Bucuresti, str. Dr. Ion 
Ghiulamila nr.26, et.1, ap.2, sector 5; - 
Ureche George Cristian, domiciliat in 
Bucuresti, str. Dr. Ion Ghiulamila nr.26, 
et.1, ap.2, sector 5; - Tudorache Rares, 
domiciliat in Bucuresti, str. Dr. Carol 
Davila nr. 40, sector 5; - Tudorache Adina, 
domiciliata in Bucuresti, str. Dr. Carol 
Davila nr. 40, sector 5. Subsemnatul Aldea 
Tudorache Radu Ioan (fost Tudorache 
Radu), in calitate de Presedinte al Asocia-
tiei Cotroceni, cu sediul in Bucuresti, str. 
Carol Davila, nr.40, sector 5, inregistrata in 
Registrul Special al Judecatoriei Secto-
rului 5 Bucuresti sub nr. 22/04.05.2010 - 
Partea IA - Sectiunea 1, C.I.F. 26916711, in 
conformitate cu prevederile actului consti-
tutiv si ale statutului, convoc Adunarea 
Generala a Membrilor pentru data de 
19.11.2020, la ora 10:00. In situatia in care 
nu se va intruni cvorumul necesar la prima 
convocare, a doua convocare va avea loc la 
data de 07.12.2020, la aceeasi ora. Sedin-
tele se vor desfasura la sediul asociatiei si 
vor avea urmatoarea ordine de zi: 1. Apro-
barea dizolvarii si lichidarii Asociatiei in 
conditiile OG 26/2000; 2. Aprobarea 
numirii lichidatorului Victrix Capital 
SPRL si renumeratia acestuia conform 
ofertei primite; 3. Diverse. Presedinte 
Aldea Tudorache Radu Ioan (fost Tudo-
rache Radu)

LICITAŢII
l Societatea AS3-Administrare Străzi S3 
S.R.L., intenționează să încheie un 
contract de achiziție publică pentru Proiec-
tare, furnizare, execuție și montaj tobo-
gane interioare la clădirea C1 din cadrul 
proiectului „Modernizare și Reabilitare 
Parc Pantelimon”. „Documentația de 
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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, București. Data 
limită de depunere a ofertelor este 
06.11.2020, ora 12:00.

l SC Local Urban SRL Turnu Măgurele, 
punct de lucru în str. Stadionului , nr. 12, 
judeţul Teleorman, cod poștal 145200, CUI 
RO30055849; J34/168/2012, telefon/fax 
0247411895, e-mail: localurban@ yahoo.
com, anunţă organizarea licitaţiei publice, 
pentru închirierea unor spaţii medicale 
situate în incinta imobilului Policlinica 
Municipală ”Dr. Valentin Munteanu” din 
Turnu Măgurele, str. Cpt. Stănculescu, nr. 
21. Caietele de sarcini se pot cumpăra de la 
punctul de lucru din str. Stadionului , nr. 12, 
etaj 1, camera 5 - contravaloarea caietului 
de sarcini este de 25 Lei. Prima ședinţă de 
licitaţie va avea loc la termenul din data de 
24.11.2020, ora 10.00, la punctul de lucru 
din str. Stadionului nr. 12. Termenul limită 
de depunere a cererii și documentaţiei 
pentru înscrierea la licitaţie este 23.11.2020, 
ora 12:00. În situaţia neadjudecării sau 
neîndeplinirii condițiilor de desfășurare la 
primul termen al licitației, se va organiza o 
altă ședinţă de licitaţie în data de 
08.12.2020, la ora 10:00, iar cererile de 
înscriere și documentaţia aferentă se vor 
putea depune cel târziu în data de 
07.12.2020, ora 12:00. 

l Debitorul Anconi Construct SRL socie-
tate in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: 1.Skoda Octavia, nr. inmatriculare 
B 04 POU, an fabricatie 2008, pret pornire 
licitatie - 1.080,00 Euro exclusiv TVA; 
2.Skoda Octavia, nr. inmatriculare 
B-06-POU, an fabricatie 2008, pret pornire 
licitatie - 1.050,00 Euro exclusiv TVA; 3. 
Dacia Logan, nr. inmatriculare B-05-POU, 
an fabricatie 2005, pret pornire licitatie - 
450,00 Euro exclusiv TVA; 4.Puegeot 107, 
nr. inmatriculare B-99-POU, an fabricatie 
2007, pret pornire licitatie - 510,00 Euro 
exclusiv TVA; 5. Fiat Punto, nr. inmatricu-
lare  B-74-BMK, an fabricatie 2007, pret 
pornire licitatie -480,00 Euro exclusiv TVA; 
Autovehiculele se vand in mod individual. 
6.Bunuri mobile de tip mijloce fixe aparti-
nand Anconi Construct SRL in valoare de 
3.924,9 Euro exclusiv TVA. Bunuri mobile 
de tip mijloce fixe se vand in bloc sau indivi-
dual. -Pretul de pornire al licitatilor pentru 
autoturisme si pentru bunurile mobile de tip 
mijloace fixe apartinand ANCONI 
CONSTRUCT SRL reprezinta 30% din 
valoarea de piata exclusiv TVA, aratata in 
Raportul de Evaluare, listele cu aceste 
bunuri pot fi obtinute de la lichidatorul 
judiciar cu un telefon in prealabil la 
021.318.74.25. -Pretul Caietului de sarcini 
pentru autoturisme si pentru bunurile 
mobile de tip mijloace este fixe de 500,00 
Lei exclusiv TVA. Participarea la licitatie 
este conditionata de: -consemnarea in 
contul nr. RO02 BUCU 1081 2159 5197 
1RON deschis la Alpha Bank Romania, cel 
mai tarziu cu o zi inainte de data si ora 
stabilita pentru licitatie, a garantiei de 10% 
din pretul de pornire al licitatiei pentru 
bunurile pentru care se liciteaza; -achizitio-
narea cel mai tarziu cu o zi inainte de data 
si ora stabilita pentru licitatie a Caietului de 
sarcini, ce poate fi achitat in contul lichida-
torului judiciar nr. RO43 INGB 5514 9999 
0051 3726 deschis la ING Bank - Sucursala 
Dorobanti sau in numerar la sediul acestuia 

din Bucuresti str. Buzesti nr. 71, et.5, cam. 
502-505, sector 1. Pentru autovehicule si 
pentru bunurile mobile de tip mijloace fixe, 
prima sedinta de licitatie a fost fixata in 
data de 20.11.2020, ora 15:00, iar daca 
bunurile nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data 
de 27.11.2020; 04.12.2020; 11.12.2020; ora 
15:00. Toate 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 suplimen-
tare sunati la 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com.

l Debitorul SC Tecnogreen SRL - societate 
în reorganizare judiciara, in judicial reorga-
nisation, en redressement, cu sediul in 
Dr.Tr.Severin, str.George Cosbuc nr.3A, 
Camera 2, Sc.1, Et.Subsol, Ap.3, jud.Mehe-
dinti, CIF:15195512, J25/302/2016, prin 
administrator judiciar, Consultant Insol-
venta 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 cu 15% fata de pretul stabilit prin 
t  pr in Raportul  de  Evaluare nr. 
51/13.03.2020 conform hotarare adunare 
creditori din data de 12.10.2020, urmatoa-
rele bunuri imobile: - Teren Extravilan 
avand S = 97.400 mp cu numar cadastral 
50308, inscris in CF nr. 50308, Tarlaua 150 
Parcela 6,3683, la pretul de 20.162 Euro - 
Teren Extravilan avand S = 11.716 mp cu 
numar cadastral 50208, inscris in CF nr. 
50208, Tarlaua 153 Parcela 3734, la pretul 
de 2.422,50 Euro - Teren Extravilan avand 
S = 120.000 mp cu numar cadastral 50322, 
inscris in CF nr. 50322, Tarlaua 153 Parcela 
3721/2, la pretul de 24.837 Euro 
- Teren Extravilan avand S = 251.600 mp 
cu numar cadastral 50391, inscris in CF nr. 
50391, Tarlaua 153 Parcela 3732/1,3732/3, 
la pretul de 52.079,50 Euro situate in extra-
vilanul satului Prunișor, comuna Prunișor, 
Judeţul Mehedinţi. Total suprafata de teren 
valorificata :480.716 m.p. Valoarea totala a 
bunurilor imobile este de 99.501 EURO 
exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul 
BNR din ziua platii). Administratorul judi-
ciar mentioneaza faptul ca, asupra bunu-
rilor enumerate mai sus detin un drept de 
ipoteca - creditorul A.N.A.F. D.G.R.F.P. 
Craiova - A.J.F.P. Mehedinti. Licitaţia va 
avea loc la biroul administratorului judiciar 
din Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, 
jud.Mehedinti la data de 16.11.2020, orele 
14:00. Titlul executoriu în baza căruia 
administratorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile descrise ante-
rior, 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 Admi-
nistrativ s i  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 13.11.2020 orele 17.00 
a unei cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire pentru bunul imobil pe care intenti-
oneaza sa-l achizitioneze precum și achiziţi-
onarea caietului de sarcini in suma de 
1000,00 lei+TVA. Cont deschis la Banca 
R o m a n e a s c a  S . A .  s u b  n r . 
RO11BRMA0999100083622047. Invităm 
pe toti cei care vor să participe la ședinţa 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-insol-
venta.ro. Avand in vedere măsurile de 
prevenire a răspândirii virusului Covid 19 
(Coronavirus), precum si a ordonantelor 
militare emise, administratorul judiciar 
recomanda ca participarea la licitatie sa 
aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar 
in masura in care se doreste participarea 
fizica se impune prezenta unui singur parti-
cipant 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 ,office@ consul-
tant-insolventa.ro

l Debitorul SC Magnus Trust SRL socie-
tate in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: 1.Proprietate imobiliara - teren 
situat in intravilanul Comunei Cornu, sat 
Cornu de Jos, Str. Misleanu , punct 
“Tarina”, Tarlaua 38, parcela 3139, jud. 
Prahova. Acesta se compune din teren in 
suprafata de 1.331 mp si din doua alte 
terenuri ce au rol de drum de acces, unul in 
cota indiviza de 50mp dintr-o parcela de 
126 mp si celalalt in cota indiviza de ½ din 
½ din 1/3 dintr-un teren in suprafata de 
345mp. Pretul de pornire este de 17.793,3 
euro. Pretul Caietului de sarcini este de 
1.000 lei +TVA. 2.Bunuri mobile -(mijloace 
fixe); Pretul de pornire este diminuat cu 
10% fata de pretul stabilit prin  Raportul de 
Evaluare, pentru fiecare bun in parte 
(platibil in lei la cursul BNR din data efec-
tuarii platii). Pentru bunurile mobile 
(mijloace fixe), pretul Caietului de Sarcini 
este: -100 lei +TVA pentru oferte care 
privesc bunuri cu un prêt de pornire pana la 
2.000 lei inclusiv; -500 lei +TVA pentru 
oferte care privesc bunuri cu un prêt de 
pornire intre 2.000 lei si 10.000 lei inclusiv; 
-1.000 lei +TVA pentru oferte care privesc 
bunuri cu un prêt de pornire peste 10.000 
lei; Activelor ce urmeaza a fi valorificate li 
se va aplica regimul de TVA conform dispo-
zitiilor Codului Fiscal. Prima sedinta de 
licitatie a fost fixata la data de 26.11.2020 
ora 14:00 iar daca activele nu se adjudeca la 
aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii 
vor avea loc in urmatoarele date: 
03.12.2020, 10.12.2020, 17.12.2020, 
07.01.2021, 14.01.2021, 21.01.2021 si 
28.01.2021 ora 14:00 la acelasi pret de 
pornire. Participarea la licitatie este conditi-
onata de: -consemnarea in contul nr. 
RO60BREL0002001896470100 deschis la 
Libra Internet Bank Sucursala Colentina pe 
seama debitoarei SC Magnus Trust RL cel 
tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita 
pentru sedinta de licitatie, a garantiei de 
10% din pretul de pornire al licitatiei; -achi-
zitionarea cel tarziu cu o zi inainte de data 
si ora stabilita pentru sedinta de licitatie a 
Caietului de sarcini. -Pretul caietelor de 
sarcini 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 Asoci-
atii SPRL sau in numerar la sediul lichida-
torului judiciar din București, Str. Buzesti 
nr.71, et.5, cam. 504, sector 1. Toate sedin-
tele de licitatii se vor desfasura la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. 
Buzesti nr.71, et.5, cam. 504, sector 1. 

Pentru relatii suplimentare sunati la telefon 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. 

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordonator av. 
Liscan Aurel, in calitate de lichidator judi-
ciar al Texima SRL, desemnat prin sentinta 
civila nr. 5334 din data de 02.10.2018, 
pronuntata in dosar nr. 47835/3/2017 aflat 
pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a 
VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare a 
bunurilor mobile aflate in proprietatea 
Texima SRL, constand in stoc articole de 
imbracaminte in valoare totala de 4.231,50 
RON fara TVA. Vanzarea bunurilor mobile 
apartinand societatii falite se va organiza in 
data de 16.11.2020 ora 14:00, prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care bunurile 
mobile nu se vor adjudeca la termenul de 
licitatie stabilit, se vor organiza alte 5 (cinci) 
l icitatii  saptamanale in datele de 
23.11.2020, 07.12.2020, 14.12.2020, 
21.12.2020 si 28.12.2020 la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul de 
desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, 
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, 
sector 3, unde se vor depune documentele 
de inscriere la licitatie mentionate in caietul 
de sarcini, cel tarziu pana in preziua licita-
tiei, ora 12:00.Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de inscriere la 
licitatie precum si modul de organizare a 
acestora se pot obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la sediul lichi-
datorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. 
Costul unui caiet de sarcini este de 200 lei 
exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de 
sarcini este obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii suplimentare se 
pot obtine la tel. 021.227.28.81.

l Continental 2000 S.P.R.L. -în calitate de 
lichidator judiciar al societății Exploatarea 
Miniera Harghita SA -în faliment, vinde 
prin licitație publică în data de 11 noiembrie 
2020, orele 10.00 -următoarele bunuri 
imobile aflate în proprietatea societății: 1.
Imobile Miercurea Ciuc -sediu, respectiv: 
cladire cantina -361mp, cale ferată dezafec-
tată, cale ferată -1.266ml, clădire trafo 
-128mp, construcții industriale -stație de 
reglare gaz -23mp, cabină pod basculă 
-17mp, depozit -1.933mp, secție uscare 
caolin, c-ții hală de preparare -3.466mp, 
stație de compresoare, cabină pod bascule 
-53mp, statie de pompe, atelier mecanic 
-675mp, depozit de expediție -339mp, tere-
nuri intravilane în total 53.689mp . Preț 
total/ansamblu 5.206.279Lei. 2.Ansamblu 
imobiliar situat în com.Ciceu-Piricske, jud.
Harghita, respectiv: Teren+construcții 
protocol -1.493mp, teren tenis 250mp, teren 
extravilan+instalație electrică -14.455mp, 
conductă barbotină, linie electrică 6kw 
Harghita Băi+Pricske, teren extravilan 
-768mp, teren extravilan -1.097mp, teren 
extravilan -660mp. Preț total/ansamblu 
1 .141 .745Le i .  3 .Teren  in t rav i l an 
1.467mp+Casă D+P+IE (gradină cu casă) 
468mp situat în Negrești Oaș, jud.Satu 
Mare. Preț total de 224.181Lei. 4.Teren intra-
vilan Zona Jigodin, M-Ciuc, jud.Harghita, în 
suprafață de 63.385mp. Preț 1.298.918Lei. 
5.Teren intravilan zona Zorilor, M-Ciuc, jud.
Harghita, în suprafață de 3.726mp. Preț 
152.710Lei. 6.Teren intravilan+post de trans-
formare zona Băilor, M-Ciuc, jud.Harghita, 
în suprafață de 45mp. Preț 5.316Lei. 7.Teren 
intravilan+stația de pompe zona Băilor, 

M-Ciuc, jud.Harghita, în suprafață de 
197mp (stația de pompe 52mp). Preț 
10.410Lei. 8.Ansamblu imobil situat în 
Voslobeni, respectiv: teren intravilan în 
suprafață de 12.383mp+remiză locomotivă 
122mp, linie electrică 20KW -10.315ml. Preț 
total/ansamblu 2.225.122Lei. Pret informativ 
caiet de sarcini 4.000Lei +TVA. La prețurile 
de pornire se adaugă TVA în funcție de 
legislația în vigoare. Vânzările vor avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din Sfântu 
Gheorghe, str. Crângului, nr. 12, bl.9, sc.B, 
ap.4, parter. Pentru participarea la licitație 
este obligatorie achiziționarea caietului de 
sarcini. Garanția de participare la licitație/
negociere directă este de 20% din prețul de 
pornire. Informații prin e-mail contact@
continental2000.ro, sau la telefoanele 
0267/311.644; 0728.137.515 -și pe pagina de 
internet www.continental2000.ro.

l Continental 2000 S.P.R.L. în calitate de 
lichidator judiciar al Integrator S.A -în 
faliment, vinde prin licitație publică în data 
de 11 noiembrie 2020, orele 10:00: -teren și 
construcție -locuință S+P+1E situate în 
București, str.Elena Culcereasa, nr.49A, 
sect.1, din care teren în suprafață de 
274,38mp și construcție aferentă 163,75mp 
-la pretul total de 456.000Euro. Preț caiet 
sarcini 3.000Lei +TVA. La prețul de pornire 
se adaugă TVA în funcție de legislația în 
vigoare. Vânzarea va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din Sfantu 
Gheorghe, str.Crângului, nr.12, bl.9, sc.B, 
ap.4, parter. Pentru participarea la licitație 
este obligatorie achiziționarea caietului de 
sarcini. Garanția de participare la licitație 
este de 20% din prețul de pornire. Infor-
mații prin e-mail contact@continental2000.
ro, sau la telefoanele 0267/311.644; 
0728.137.515 -și pe pagina de internet www.
continental2000.ro.

PIERDERI
l Pierdut CAA cu seria A000431 emis la 
data de 09.07.2015 de catre Capitania Port 
Tulcea pentru ambarcatiunea 031-TL, 
proprietari Savlovschi Dumitru si Savlo-
vschi Mateo Oliver. Il declar nul.

l Pierdut certificat constatator sediu social 
și certificat constatator pentru activitate la 
terți aparținând SC Sigmon SRL, 
CUI:31290605, J22392/2013. Le declar 
nule.

l Valsil Import Export SRL, pierdut Certi-
ficate Constatatoare și Certificat de Înregis-
trare, J12/2402/1994, CUI:6099630. Le 
declar nule.

l Sportcris SRL, J06/427/2013, pierdut 
Certificat Constatator la terți și la sediu. Le 
declar nule.

l Cave Du Roi SRL J40/6067/2010, 
CUI:18140686, declar pierdute certificatul 
de înregistrare și toate certificatele constata-
toare ale societății, emise de ORC Bucu-
rești. Le declarăm nule.

l Declar nul și pierdut Certificat de înre-
gistrare nr. B3088531, emis pe data de 
29.05.2015 aparținând Ţopană Monica-Da-
niela Persoană Fizică Autorizată, cu sediul 
social în București, Sectorul 4, Strada 
Băltiţa, Nr. 2, Cam. 1, Bloc B18, Scara 2, 
Etaj 3, Ap. 46, nr. de ordine în Registrul 
Comerţului F40/2250/2015, CUI 34579480.


