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OFERTE SERVICIU
l Onuiz Impex SRL anunta vacan-
tarea a doua posturi de instalatori. 
CV-urile se pot depune la adresa de 
mail chr.esat@gmail.com pana la 
data de 08.03.2022

l Patache Ciprian-Lorin angajează 
1 (unu) post de bonă (COR 531104), 
pentru locația din București, sector 
3. Programări interviu la telefon: 
0740.575.881. Candidații trebuie să 
se prezinte la interviu cu CV.

l Vlad Elida, în calitate de anga-
jator persoană fizică, cu domiciliul 
în Slatina, jud.Olt, sunt în căutarea 
unei persoane vorbitoare de limba 
engleză (nivel mediu-avansat) în 
vederea angajării pe poziția de 
menajeră -cod COR 911101 (se soli-
cită vechime de cel puțin 3 ani în 
domeniu, studii generale, diplomă 
de calificare/training în domeniul 
curățeniei/HORECA). Pentru infor-
mații suplimentare și programarea 
interviurilor mă puteți contacta la 
nr.de tel. 0758.817.363, în perioada 
7-10 martie 2022, în intervalul orar 
09.00-15.00.

l SC Rolla Urgent Invest SRL, cu 
sediul în Mintia, județul Hunedoara, 
angajează: Mecanic auto COR 
723103 -5 posturi. Cerințe: studii 
medii, cunoștințe de limba engleză, 
cunoștințe specifice în domeniu. 
CV-urile se vor depune la punctul de 
lucru din localitatea Mintia, strada 
Recoltei nr. 7, până la data de 
08.03.2022, iar interviul va avea loc 
în data de 10.03.2022, ora 10.00.

l Inspectoratul General al Poliției 
Române contractează în cadrul 
proiectului „Îmbunătățirea Rezili-
enței și Răspunsului la Situații de 
Urgență” (Banca Mondială) 2 
experți în achiziții. Detalii pot fi 
obținute pe site-ul Poliției Române, 
secțiunea Carieră-Selecție personal 
extern în cadrul proiectului „Îmbu-
nătățirea Rezilienței și Răspunsului 
la Situații de Urgență”, precum și la 
nr. tel. 021.208.25.25, interior 26417, 
26158, 26317.

l SC Maer Import Export SRL, 
având CUI: 4491385, cu sediul în 
Oraș Pantelimon, Str. Orizontului, 
Nr. 3, Județ Ilfov, angajează: 
Muncitor necalificat la spargerea și 
tăierea materialelor de construcții cu 
cod COR 931302- 110 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de 

limbă engleză, cunoștințe în dome-
niul construcții. Selecția are loc în 
data de 08.03.2022, ora 10.00, la 
sediul societății.

l Societatea Elprest Gostilele SRL, 
cu sediul in sat Tamadau Mare, com.
Tamadau Mare,  jud. Calarasi, CUI: 
RO26283962, tel. 0722694300, anga-
jeaza 4 muncitori necalificati in 
agricultura, Cod COR 921302. 
CV-urile se trimit la adresa de mail: 
tancueugen@yahoo.com pana la 
data de 11.03.2022. Selectia va avea 
loc in data de 14.03.2022.

l Localitatea: Sighișoara, jud.
Mureș. Domeniu: Industria textilă. 
SC GST Safety Textiles Ro SRL 
Sighișoara, jud. Mureș, angajează 1 
Maistru în industria textilă, având 
ca principale responsabilități: orga-
nizarea activității de producție, 
răspunde de asigurarea calității în 
activitatea de producție, conform 
procedurilor și standardelor exis-
tente, verifica in permanenta reali-
zarea productiei orare. Cerințe 
minime: Cunoașterea aprofundată a 
industriei textile, cunoașterea limbii 
engleze, min. 10 ani experiență ca 
teamleader. Pachetul salarial va fi 
prezentat la interviu. Pentru partici-
parea la interviu, vă rugăm să trimi-
teți CV-ul pe adresa: officero@
gst-global.com până la data de 
09.03.2022. Interviul se va desfășura 
în data de 10.03.2022.

l SC Animals Farm Prod SRL, 
având CUI: 36335031, cu sediul în 
Sat Stoenesti, Comuna Ariceștii 
Rahtivani, nr.4A, Județ Prahova, 
angajează: muncitor necalificat în 
agricutură cod COR 321302- 3 
posturi. Cerințe: studii medii, cunoș-
tințe de limba engleză, cunoștințe în 
domeniul agriculturii. Selecția are 
loc în data de 08.03.2022, ora 09.00, 
la sediul societății.

l Agenția Națională pentru 
Programe Comunitare în Domeniul 
Educației și Formării Profesionale 
(A.N.P.C.D.E.F.P.) organizează 
concurs pentru ocuparea unei 
funcții de execuție contractuale, 
vacantă, de expert IA -studii superi-
oare finalizate cu diplomă de licență 
și experiență relevantă în activități 
de lucru cu tinerii/ activități de 
voluntariat și/sau administrare 
fonduri europene, pe posturi care au 
neces i ta t  s tudi i  super ioare- 
minimum 3 ani. Concursul se va 
desfășura în data de 11 aprilie 2022, 

ora 10:00 –proba scrisă și în data de 
15 aprilie 2022, ora 10:00 -interviul, 
amblele la sediul A.N.P.C.D.E.F.P. 
din Splaiul Independenței Nr.313, 
Biblioteca Centrală a UPB, Corp A, 
et.1, Sector 6, București. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun până 
pe data de 21 martie 2022, ora 17:00 
la sediul A.N.P.C.D.E.F.P. Condițiile 
de participare la concurs și biblio-
graf ia  se  af ișează la  sediul 
A.N.P.C.D.E.F.P. și pe site-ul agen-
ției la adresa www.anpcdefp.ro. 
Informații suplimentare se pot 
obține la sediul A.N.P.C.D.E.F.P. sau 
la telefon 021/2010700.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecţia Copilului Gorj 
organizează concurs în data de 
30.03.2022, ora 10.00 (proba scrisă) 
și 05.04.2022 (proba de interviu) la 
Cantina din cadrul Complexului de 
recuperare și reabilitare neuropsihi-
atrică pentru adulți „Bîlteni“, din 
Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 34, 
în funcție de numărul de candidați, 
pentru ocuparea a 3 (trei) posturi 
vacante corespunzătoare unor 
funcții contractuale de execuție de 
șofer I la Complexul de servicii 
comunitare pentru copilul în dificul-
tate Tg.Jiu - Serviciul transport 
auto. Condiţii generale și specifice 
de îndeplinit de către candidat 
pentru ocuparea posturilor scoase la 
concurs: a) absolvent școală profesi-
onală sau liceu, b) vechime în 
muncă, în funcția de șofer – minim 
5 ani, c) permis de conducere cate-
goria “D”, d) atestat pentru trans-
portul rutier de persoane, eliberat de 
ARR, aflat în perioada de valabili-
tate, e) card tahograf. Înscrierile la 
concurs  se  fac  în  per ioada 
07.03.2022 – 18.03.2022, inclusiv, ora 
16:30, la sediul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială și Protecţiei Copi-
lului Gorj, din Tg-Jiu, strada Sire-
tului, nr.24 – Serviciul resurse 
umane, salarizare și pentru funcţia 
publică. Relaţii suplimentare la 
telefon 0253212518 sau la camera 
nr.36 – sediul D.G.A.S.P.C. Gorj. 
Persoana de contact: Croitoru Geor-
giana, inspector de specialitate IA 
(resurse umane) la Serviciul resurse 
umane, salarizare și pentru funcţia 
publică - secretar comisie concurs, 
tel.0253212518, resurseumane@
dgaspcgorj.ro

l Institutul de Știinţe Politice și 
Relaţii Internaţionale „Ion I.C.Bră-
tianu” al Academiei Române, cu 
sediul în București, B-dul Iuliu 

Maniu, nr.1-3, Corp A, etajul 7, 
sector 6, anunţă scoaterea la concurs 
a următorului post vacant: -1 post de 
cercetător știinţific II, cu normă 
întreagă, pe perioadă nedetermi-
nată, în cadrul Departamentului de 
Știinţe Politice, pe specializarea: 
Știinţe Politice. Condiţii minime de 
participare: 1)Activitate de cerceta-
re-dezvoltare în specialitate sau în 
învăţământul superior de minimum 
8 ani și titlul știinţific de doctor; 
pentru candidaţii care provin din 
afara învăţământului superior sau a 
cercetării știinţifice, o vechime de 12 
ani în profilul postului. 2)Îndepli-
nirea standardelor minimale nece-
sare și obligatorii pentru conferirea 
gradelor profesionale de cerceta-
re-dezvoltare prevăzute în Ordinul 
nr.6.129 din 2016, Anexa nr.26. 3)
Lucrări publicate în domeniul de 
specialitate: -volume individuale: 
minimum 3; -volume colective coor-
donate: minimum 3; -studii publi-
cate  în  ISI/Web of  Science: 
minimum 3. Concursul constă în 
selecţia și analiza dosarului de 
înscriere la concurs și adecvarea cu 
cerinţele postului, verificarea înde-
plinirii condiţiilor prevăzute de 
Legea nr.319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare 
și Ordinul nr.6.129 din 20 decembrie 
2016 al Ministrului Educaţiei Naţio-
nale și Cercetării Știinţifice privind 
aprobarea standardelor minimale 
necesare și obligatorii pentru confe-
rirea titlurilor didactice din învăţă-
mântul  super ior,  a  gradelor 
profesionale de cercetare-dezvoltare, 
a calităţii de conducător de doctorat 
și  a atestatului  de abil itare. 
Înscrierea la concurs se face în 
termen de 30 de zile de la data publi-
cării anunţului. Relaţii în acest sens 
se pot obţine la Biroul Resurse 
Umane, camera 703, sau la telefon: 
0771.227.115, în zilele de luni până 
vineri, între orele 10.00-13.00.

l Curtea de Apel București organi-
zează concurs, în condiţiile legii, la 
data de 30.03.2022, pentru ocuparea 
postului vacant pe durată nedeter-
minată de șofer de la Curtea de Apel 
București. Condiţiile de participare, 
bibliografia, tematica și actele nece-
sare înscrierii vor fi afișate la sediul 
Curţii de Apel București și pe 
pagina de Internet la adresa: http://
www.cab1864.eu, la rubrica Resurse 
Umane– Concursuri/ Examene. 
Cuantumul taxei de concurs este de 
150 lei și se achită prin mandat 
poștal sau virament bancar, cu indi-
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carea următoarelor specificații: 
Curtea de Apel București, cod de 
identificare fiscală 17019105, cod 
IBAN beneficiar RO86 TREZ 7002 
0E33 0500 XXXX, deschis la Trezo-
reria ATCPMB. Dosarele de concurs 
se vor transmite prin poștă la adresa: 
Curtea de Apel București– Compar-
timentul Resurse Umane, Splaiul 
Independenţei nr.5, sectorul 4, sau 
prin e-mail la  adresa resurseumane.
cab@just.ro;  până la data de 
18.03.2022 (inclusiv), scanate într-un 
singur document pdf.

l Anunţ. Institutul Naţional 
de Cercetare-Dezvoltare în 
sudură și încercări de mate-
riale- ISIM Timișoara cu sediul 
în  Timișoara ,  Bv.Miha i 
Viteazu, nr.30, organizează 
concurs în data de 08.04.2022 
pentru ocuparea următorului 
post vacant: -Inginer de cerce-
tare în tehnologia construcțiilor 
de mașini, gradul I (IDT I), 
specializarea: Procedee avan-
sate de fabricație prin sudare- 1 
post (normă întreagă); Inginer 
de cercetare în tehnologie și 
echipamente neconvenționale, 
gradul II (IDT II), speciali-
zarea: Ingineria sudării- 1 post 
(normă întreagă); -Inginer de 
ce rce tare  în  t ehno log ia 
construcțiilor de mașini, gradul 
II (IDT II), specializarea: Ingi-
nerie tehnologică- 1 post 
(normă întreagă). Condițiile 
minime de experiență necesare 
pentru aceste posturi sunt cele 
prevăzute în Legea 319/2003 
privind Statutul personalului 
de cercetare-dezvoltare și cele 
prevăzute în regulamentele 
interne și pot fi consultate pe 
site-ul institutului www.isim.ro 
la secțiunea oferta de angajare. 
Cererile de înscriere la concurs 
și documentele însoțitoare se 
depun la secretariatul ISIM 
Timișoara până în data de 08 
aprilie 2022, ora 15.00. Relații 
suplimentare și documentele 
însoțitoare se pot obține de la 
Biroul Resurse Umane, Admi-
nistrativ (tel.0256.491.828), de 
pe site-ul institutului www.
isim.ro sau prin email: hr@
isim.ro

l Agenția Națională a Funcționa-
rilor Publici Domnului Președinte 
Vasile Felix Cozma, Având în vedere 
prevederile art. 618 alin. (2) din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, art. II din 
Legea nr.203/2020 pentru modifi-
carea și completarea Legii nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru preve-
nirea și combaterea efectelor pande-
miei de COVID-19 și alte prevederi 
legale, vă înștiințăm cu privire la 
organizarea concursului de recrutare 

pentru ocuparea  următoarelor 3  
funcţii publice de execuție vacante, 
după cum urmează: 1. Referent, 
clasa III,  grad profesional debutant, 
Compartiment agricol (2 posturi). 
Referent, clasa III,  grad profesional 
debutant, Compartiment Protecție 
civilă, SVSU; 2. Durata normală a 
timpului de muncă este de 8 ore/zi, 
40 ore/săptămână; 3. Data, ora și 
locul sau locaţia desfășurării probei 
scrise: Referent, clasa III,  grad 
profesional debutant, Compartiment 
agricol ( 2 posturi) -25.04.2022, ora 
10.00; Referent, clasa III,  grad 
profesional debutant, Compartiment 
Protecție civilă, SVSU –02 mai 2022, 
ora 10.00, la sediul Primariei 
comunei Dudești, judetul Braila, 
strada Primariei, nr.6. 4. Interviul se 
va susține în termen de 5 zile de la 
data desfășurării probei scrise. 5. 
Condiţiile de participare- Referent, 
clasa III,  grad profesional debutant, 
Compartimentul agricol, ID post 
288069: • studii liceale, respectiv 
studii medii liceale, finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; • fără 
vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice. 
ID post 288072: • studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finali-
zate cu diplomă de bacalaureat; • 
fara vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcției 
publice; • cunoștințe operare PC, 
nivel mediu- dovedite cu documente 
emise în condițiile legii. Condiţiile de 
participare- Referent, clasa III,  
grad profesional  debutant-¬ 
Compartimentul Protecție civilă, 
SVSU ID post 444101: • studii 
liceale, respectiv studii medii liceale, 
finalizate cu diplomă de bacalaureat; 
• fără vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcției 
publice; • cunoștințe operare PC, 
nivel mediu.  Dosarul de concurs va 
contine documentele prevăzute de 
dispozițiile art. 49 alin. (1) din Hotă-
rârea Guvernului nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind 
organizarea și dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici, cu modifică-
rile și completările ulterioare; 6. 
Publicarea anunțului de concurs la 
secţiunea special creată în acest scop 
pe pagina proprie de internet se va 
face, pentru toate cele 3 posturi 
scoase la concurs, la data de 25 
martie 2022. Dosarele de concurs se 
vor depune la Primaria comunei 
Dudești, în perioada 25.03.2022– 13 
aprilie 2022, secretariat. Persoana de 
contact- Orasanu Romică, secretar 
general al comunei, tel: 0239663415/ 
fax: 0239663494, e-mail: dudesti-
braila@yahoo.com. 7. Bibliografie/
tematică. Pentru posturile de refe-
rent, clasa III,  grad profesional 
debutant- Compartimentul agricol. 
1. Constituţia României, republi-
cată. 2. Titlul I și II ale părţii a VI-a 
din Ordonanţa de urgenţă a Guver-
nului nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare; 3. Ordo-
nanţa Guvernului nr. 137/2000 
privind prevenirea și sancţionarea 
tuturor formelor de discriminare, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 4. Legea nr. 
202/2002 privind egalitatea de șanse 
și de tratament între femei și bărbaţi, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 5. OG nr. 
28/2008 aprobată prin Legea nr. 
98/2009 privind Registrului Agricol 
cu modificările și completările ulteri-
oare. 6. Legea 544/2001 privind 
liberul acces la informațiile de 
interes public cu modificările și 
completările  ulterioare. 7. OUG nr. 
34/2013 privind organizarea, admi-
nistrarea și exploatarea pajiștilor 
permanente și pentru modificarea și 
completarea Legii fondului funciar 
nr. 18/1991. 8. OG nr. 33/2002 apro-
bată prin Legea 223/2002 privind 
reglementarea eliberării certifica-
telor și adeverinţelor de către autori-
tățile publice centrale și locale. 9. 
Legea nr. 1/2000 pentru reconstitu-
irea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole și celor fores-
tiere, solicitate potrivit prevederilor 
Legii fondului funciar nr. 18/1991 și 
ale Legii nr. 169/1997,publicată în 
M.O.  nr.  8 /2000 ;  10 .  Legea 
nr.18/1991- Legea fondului funciar, 
republicată M.O.partea I, nr. 1/1998, 
cu modificarile șicompletările ulteri-
oare; 11. Legea nr. 247/2005 privind 
reforma în domeniile proprietăţii și 
justiției, precum și unele măsuriadi-
acente,  publicata în M.O.nr. 
653/2005; 12. H.G. nr. 890/2005 
pentru aprobarea Regulamentului 
privind procedura de constituire, 
atribuțiile și funcţionarea comisiilor 
pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenu-
rilor, a modelului și modului de atri-
buire a titlurilor de proprietate, 
precum și punerea în posesie a 
proprietarilor , publicata în M.O. nr. 
732/2005; 13. H.G. 985/2019 privind 
Registrul Agricol pentru perioada 
2020-2024. 14. HG nr. 611 din 4 
iunie 2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea si 
dezvoltarea carierei functionarilor 
publici, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Pentru postul de 
referent, clasa III,  grad profesional 
debutant -¬ Compartiment Protecție 
civilă, SVSU. 1. Constituţia Româ-
niei, republicată. 2. Titlul I și II ale 
părţii a VI-a din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările și completările ulteri-
oare; 3. Ordonanţa Guvernului nr. 
137/2000 privind prevenirea și sanc-
ţionarea tuturor formelor de discri-
minare, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. 4. Legea 
nr. 202/2002 privind egalitatea de 
șanse și de tratament între femei și 
bărbaţi, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. 5. Legea 
481/2004 privind protecţia civilă, cu 

modificările și completările ulteri-
oare; 6. Legea nr. 307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor cu 
modificările și completările ulteri-
oare; 7. Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 21/2004 privind 
Sistemul Naţional de Management 
al Situaţiilor de Urgenţă cu modifi-
cările și completările ulterioare; 8. 
Ordinul Ministrului Administraţiei 
și Internelor nr. 75/2019 pentru 
aprobarea Criteriilor de perfor-
manţă privind constituirea, înca-
drarea ș i  dotarea servici i lor 
voluntare și a serviciilor private 
pentru situaţii de urgenţă cu modifi-
cările și completările ulterioare; 9. 
Hotararea de Guvern nr.1491/2004 
pentru aprobarea Regulamentului–
cadru privind structura organiza-
torică, atribuțiile, funcționarea și 
dotarea comitetelor si centrelor 
operative pentru situatii de urgenta. 
10. Ordinul nr.1995/2005 pentru 
aprobarea Regulamentului privind 
prevenirea si gestionarea situatiilor 
de urgenta specifice-risc de cutre-
mure si/sau alunecări de teren. 
Bibliografia, tematica, atribuțiile 
prevăzute în fișa postului, precum și 
alte date necesare desfășurării 
concursului se vor  afișa pe pagina 
de internet a Primăriei Dudești, la 
secțiunea special creată în acest 
scop.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Vaslui, 
cu sediul în județul Vaslui, Șoseaua 
Națională Vaslui-Iași, Nr.1, organi-
zează concurs de recrutare în data 
de 29.03.2022 -proba scrisă, ora 
10.00, și în data de 05.04.2022 -inter-
viul, ora 10.00, în vederea ocupării 
posturilor contractuale de execuție 
vacante, pe perioadă nedeterminată, 
conform H.G. nr. 286/2011, după 
cum urmează: -1 post de inspector 
de specialitate, gradul IA (S), la 
Serviciul Management de Caz 
pentru Persoane Adulte și Monitori-
zare Servicii Sociale, cu următoarele 
condiții de participare: -absolvent cu 
diplomă de licenţă în domeniul asis-
tență socială, psihologie, sociologie 
sau echivalentă cu o experiență de 
minumum 2 ani în domeniul servici-
ilor sociale sau este asistent social cu 
studii de licență cu un an vechime 
sau este absolvent cu diplomă de 
licență în domeniul juridic, medical, 
economic, științe administrative sau 
echivalentă cu o experiență de 
minimum 5 ani în domeniul servici-
ilor sociale; -vechime în specialitatea 
studiilor: minimum 7 ani. -1 post de 
inspector de specialitate, gradul I 
(S), la Serviciul Management de Caz 
pentru Persoane Adulte și Monitori-
zare Servicii Sociale, cu următoarele 
condiții de participare: -absolvent cu 
diplomă de licenţă în domeniul asis-
tență socială, psihologie, sociologie 
sau echivalentă cu o experiență de 
minumum 2 ani în domeniul servici-
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ilor sociale sau este asistent social cu 
studii de licență cu un an vechime 
sau este absolvent cu diplomă de 
licență în domeniul juridic, medical, 
economic, științe administrative sau 
echivalentă cu o experiență de 
minimum 5 ani în domeniul servici-
ilor sociale; -vechime în specialitatea 
studiilor: minimum 5 ani. -1 post de 
referent, gradul IA (M), la Biroul 
Aprovizionare, cu următoarele 
condiții de participare: -studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-vechime în muncă: minimum 7 ani. 
Locul de desfășurare a concursului: 
sediul Direcţiei Generale de Asis-
tenţă Socială și Protecţia Copilului 
Vaslui, din str.Șoseaua Națională 
Vaslui-Iași, Nr.1. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Direcției 
Generale de Asistență Socială și 
P r o t e c ț i a  C o p i l u l u i  Va s l u i 
(07.03.2022-18.03.2022). Dosarul de 
înscriere trebuie să conțină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute 
la art.6 din H.G.R.nr.286/2011, actu-
alizată. Condițiile de participare la 
concurs și bibliografia se afișează pe 
site-ul și la sediul Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vaslui. Relații suplimen-
tare se pot obține la sediul Direcției 
Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui -Compar-
timent Gestionarea Resurselor 
U m a n e  ș i  l a  n r. d e  t e l e f o n 
0235/315.138, int.1110 sau 1111, 
consilier Scântee Iustina.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Vaslui, cu sediul în Vaslui, strada 
Ștefan cel Mare, nr.233, judeţul 
Vaslui, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractual 
vacante de: -Referent de specialitate 
gr. I-Serv.RUONS -1 post; -Econo-
mist 1A -Serviciul de Achiziţii 
Publice Contractări -1 post. Candi-
daţii trebuie să îndeplinească condi-
ţ i i l e  genera le  prevăzute  de 
H.G.286/23.03.2011, cu modificările 
și completările ulterioare. Concursul 
se va desfășura la sediul instituției 
astfel: -07.03.2022-18.03.2022 -depu-
nerea dosarelor; -22.03.2022, ora 
1 0 . 0 0  - s e l e c ț i a  d o s a r e l o r ; 
-29.03.2022, ora 10.00 -proba scrisă; 
-04.04.2022, ora 10.00 -interviul. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
urmatoarele condiţii: I.Referent de 
specialitate gradul I: -diplomă de 
licenţă; -diplomă inspector/referent 
resurse umane; -cunoștinţe de 
operare calculator Word, Excel; -6 
ani și 6 luni vechime în specialitatea 
studiilor. II.Economist 1A: -diplomă 
de licenţă în știinţe economice; 
-cunoștinţe de operare calculator 
Word, Excel; -6 ani și 6 luni vechime 
în specialitatea studiilor. Candidaţii 

vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Vaslui. Relaţii suplimentare 
la sediul: Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Vaslui, persoană de contact: 
referent de specialitate II Fintinaru 
Roxana, telefon 0235/312.120, inte-
rior 135.

l Institutul de Cercetări Juridice 
„Acad.Andrei Rădulescu” al Acade-
miei Române organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor 
posturilor vacante: Cercetător știin-
țific gr.II (1 post), Cercetător știin-
țific gr.II (1/2 post) și Cercetător 
științific gr.III (1 post); contract 
individual de muncă pe durată 
nedeterminată, cu perioadă de probă 
de 90 de zile. Concursul va avea loc 
la sediul Institutului de Cercetări 
Juridice din Casa Academiei 
Române, Calea 13 Septembrie, 
nr.13, Aripa Est, et.IV, pe data de 14 
aprilie 2022, astfel: Cercetător știin-
țific gr.II (normă întreagă și ½ 
normă) -ora 10.00: concurs dosa-
re+interviu; Cercetător științific gr.
III (normă întreagă) -ora 10.00, 
proba scrisă. Dosarele de înscriere se 
depun în perioada 07 martie-05 
aprilie 2022, la sediul secretariatului 
Institutului de Cercetări Juridice, de 
luni până vineri, interval orar 9.00-
14.00. Informaţii suplimentare, 
bibliografia și tematica vor fi afișate 
la sediul instituţiei și pe site-ul Insti-
tutului de Cercetări Juridice (www.
icj.ro/Noutăți/Anunțuri).

PROPUNERI AFACERI
l Subscrisa Dinu, Urse si Asociatii 
SPRL, in calitate lichidator judiciar 
al debitorului Bet Cafe Arena SRL, 
reprezentata legal prin asociat coor-
donator Dan Urse, desemnata prin  
Hotărâre intermediară  6985/2018 
din data de 26.11.2018, prin 
prezenta anunta organizarea unei 
selectii de oferte financiare in data 
de 11.03.2022, ora 14:00, in vederea 
incheierii unui contract de prestari 
servicii cu o societate de arhivare, 
contract avand ca obiect preluarea, 
ordonarea, inventarierea si depozi-
tarea  arhivei societatii aparatinand 
debitorului -in faliment, precum si 
eliberarea de adeverinte  sau docu-
mente din arhiva societatii, daca va 
fi cazul. Precizam faptul ca arhiva 
societatii Bet Cafe Arena SRL -in 
faliment, este detinuta de catre soci-
etatea Digital Archiving Solutions 
SRL. Mentionam ca plata serviciilor 
de evaluare se va face aprobarea 
ofertei de catre adunarea credito-
rilor, iar factura se va emite pe 
numele societatii debitoare. Va 
rugam ca  pana  l a  da ta  de 
11.03.2022, ora 14:00, sa ne comuni-

cati oferta dumneavoastra, la sediul 
sau nr. de fax prezentat in antet sau 
la adresa de email: dinu.urse@gmail.
com. In cadrul ofertei ofertei se va 
preciza separat: -costul pe m.1 
pentru preluarea, ordonarea si 
inventarierea arhivei; -costul pe m.1/
an pentru depozitarea arhivei. 
Pentru relatii suplimentare sunati la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com.

CITAŢII
l Numitul Toszt Antal este chemat 
în data de 9 martie 2022, ora 10.00, 
la Judecătoria Sighetu-Marmației, 
în dosar 868/307/2021, având ca 
obiect uzucapiune.

l Biroul Individual Notarial 
Căunei-Florescu Adrian, cu sediul în 
Pitești, strada Egalității nr. 14, 
convoacă la data de 07.04.2022 pe 
toți moștenitorii legali (rude până la 
gradul IV) la dezbaterea succesiunii 
defunctei Popa Floarea, decedată la 
data de 08.10.2013, cu ultimul domi-
ciliu în comuna Cocu, jud. Argeș, în 
vederea dezbaterii succesiunii care 
se va ține la sediul nostru din Pitești, 
strada Egalității nr. 14, jud. Argeș.

l Nistor Simona Aurica și Nistor 
Ioan Sorin Adrian cheamă în jude-
cată pe creditoarea Agio Wierzytel-
nosci Plus Niestandaryzowany 
Fundusz Inwestycyjny Zamkniety 
S . A .  B u c u r e ș t i -  î n  d o s a r 
nr.7670/296/2019 la termenul de 
judecată din data de 07.04.2022, ora 
11.30.

l Numitul Cîrstoiu Mihai este 
chemat să se prezinte în data 
de 7 aprilie 2022, ora 10.30, la 
Judecătoria Deva, în dosarul 
2244/221/2021, având ca obiect 
acțiune în constatare carte 
funciară, în contradictoriu cu 
Cîrstoiu Octavia Mariana.

l  Constantin, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în comuna Unirea, sat 
Valea Cânepii, nr. 242, județul 
Brăila, este chemat la data de 
22.03.2022, ora 10.00, în fața Jude-
cătoriei Sectorului 5 București, 
camera P01, Complet C 23 civil 
2021, din București, Splaiul Inde-
pendenței, nr.5, Sector 4, în calitate 
de pârât, în dosarul nr. 17196/ 
302/2019, ce are ca obiect succe-
siune, în contradictoriu cu recla-
manții Nicola Ioana, Caprita 
Marinica, Cocos Gheorghe, Ene 
Monica Laura, Stoica Violeta, Vlaicu 
Neculai, Vlaicu Dumitru, Vlaicu 
Ionut, Rojan Rodica și Baltag 
Petrica și pârâții Cocos Ilie, Moldo-
veanu Liliana, Neagu Mihaela 
Daniela, Potirnache Rica, Stefan 
Violeta, Iorga Jenica.

l Pîrvan Felicia Ligia și fiul ei 
Constantinescu Narcis-Eduard, în 
calitate de mandatar al lui Turcu 
Sorin, sunt citați la Judecătoria 
Drăgășani, județul Vâlcea, în dosar 
nr. 3609/223/2011, în data de 
16.03.2022, în proces cu Geangavela 
C. Ion, din comuna Glăvile, județul 
Vâlcea. Prezența obligatorie.

DIVERSE
l Eurosic SA, titular al activităţii 
2712, la adresa str.Fabricii, nr.46C, 
sector 6, București, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării 
de revizuire a autorizaţiei de mediu 
pentru activitate. Informaţiile 
privind potenţialul impact asupra 
mediului al activităţii pot fi consul-
tate la sediul APM București, str.
Lacul Morii nr.1, sector 6, București, 
t e l . / f a x :  0 2 1 . 4 3 0 . 6 6 . 7 7 , 
021.430.66.75, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 9.00-12.00. Observa-
ţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul APM București.

l C.I.I. Apostol Andra notifica 
deschiderea procedurii simplificate a 
falimentului debitoarei Knitting 
Factory MT SRL in Dosarul nr. 
4681/3/2022 al Tribunalului Bucu-
resti ,  conform Incheierii  din 
01.03.2022, cu termenele: depunere 
declarații creanță 12.04.2022, întoc-
m i r e a  t a b e l u l u i  p r e l i m i n a r 
19.04.2022, întocmirea tabelului 
definitiv 03.05.2022, prima Adunare 
a Creditorilor avand loc la data 
21.04.2022, orele 12.00.

l În temeiul art. 99 alin. (3) din 
Legea 85/2014 comunicăm deschi-
derea procedurii generale de insol-
venţă a debitorului SC Reinvent 
Bus i nes s  Vi s i o n  SR L ,  CIF : 
30826854, J40/12381/2012, dosar nr. 
34427/3 anul 2021 –Tribunalul 
Bucuresti. Termen pentru depunerea 
cererilor de creanţă la 11.04.2022; 
Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor la 02.05.2021; Termen 
pentru depunerea eventualelor 
contestații este de 7 zile de la publi-
carea în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă a tabelului preliminar și 
pentru afișarea tabelului definitiv al 
creanţelor la 27.05.2022. Adminis-
trator judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL

l S.C. Ram Prest S.R.L. anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Autorizație 
de construire pentru stație încărcare 
auto electrică și Skid GPL” propus a 
fi amplasat în localitatea Ogoru, jud.
Călărași, nr.cad.22908, tarla 116/1, 
parcela 25, 26, 27, lot 1. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi 
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consultate la sediul APM Călărași, 
Șoseaua Chiciu, nr.2, jud.Călărași și 
la sediul titularului în comuna Dor 
Mărunt, jud. Călărași, e-mail: 
ramprest04@yahoo.com, în zilele de 
luni-vineri, între orele 8.00-16.00. 
Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Călărași.

l Ocolul Silvic Gârda, cu sediul în 
localitatea Gârda de Sus, strada 
Izvoarele, nr.19, judeţ Alba, este 
titular al proiectului „Amenaja-
mentul fondului forestier proprie-
tate publică a statului, administrat 
de Regia Naţională a Pădurilor 
-ROMSILVA, prin Ocolul Sivic 
Gârda, Direcţia Silvică Alba”, cu 
amplasament în U.A.T.: Arieșeni, 
Gârda de Sus, Scărișoara, Albac, 
Vadu Moţilor, Poiana Vadului, 
Avram Iancu, Vidra, Câmpeni din 
jud.Alba și U.A.T.: Pietroasa, Budu-
reasa, jud. Bihor, anunţă publicul 
interesat că s-a elaborat și s-a depus 
la APM Alba prima versiune a 
planului menţionat în vederea solici-
tării avizului de mediu. Informaţiile 
privind potenţialul impact asupra 
mediului a planului propus pot fi 
consultate la sediul APM Alba, str.
Lalelelor nr. 7B, în zilele de luni-joi, 
între orele 09.00-14.30, și vineri, 
între orele 09.00-13.00, și la sediul 
titularului Ocolul Silvic Gârda, din 
loc.Gârda de Sus, str.Izvoarele, 
nr.19, în zilele de luni-joi, între orele 
08.00-16.30, și vineri, între orele 
08.00- 14.00. Observaţiile publicului 
cu privire la prima versiune a 
planului propus și eventualele efecte 
ale acestuia asupra mediului se 
primesc zilnic la sediul APM Alba, 
în termen de 15 zile calendaristice de 
la data apariţiei prezentului anunţ.

l SC Avicola Buftea SA, având sediul 
în Str.Merișori, nr.18, bl.CORP C13, 
localitatea Buftea și SC Waref Rom 
SRL, având sediul în Str.Merișori, 
nr.18, bl.CORP C7, localitatea Buftea, 
Jud.Ilfov, titular al planului/progra-
mului plan urbanistic zonal- în 
vederea construirii: Complex reziden-
țial și funcțiuni complementare 
Buftea- Est (comerț, servicii, echipa-
mente utilitare, etc), în (adresa) Oraș 
Buftea, Șos.București-Târgoviște, nr.4, 
jud.Ilfov, NC 50344, 57369, 59196, 
59198, 3334, jud.Ilfov, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
obținere a avizului de mediu pentru 
planul/programul menționat și declan-
șarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului/programului poate 
fi consultată la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1, sector 6, de luni 
până joi, între orele 09.00-11.00. 
Observații/comentarii și sugestii se 
primesc în scris la sediul APM Ilfov, 
(tel.021.430.15.23, 021.430.14.02, 
0746.248.440), în termen de 18 zile de 
la data publicării anunțului.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in calitate 
de lichidator judiciar al Concret 
Global Construct SRL desemnat 
prin hotararea nr.946 din data de 
02.03.2022, pronuntata de Tribu-
nalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 22018/3/2021, 
notificã deschiderea falimentului 
prin procedura simplificata preva-
zuta de Legea nr. 85/2014 împotriva 
Concret Global Construct SRL, cu 
sediul in București, Sectorul 5, 
Strada Humulești, Nr. 100-102, 
Camera 2, CUI  36702260, nr. de 
ordine in registrul comertului 
J40/14458/2016. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept 
de creanta nascut dupa data deschi-
derii procedurii insolventei impo-
triva Concret Global Construct SRL 
vor formula declaratie de creanta 
care va fi inregistrata la grefa Tribu-
nalului București - Secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 
22018/3/2021, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor in tabelul suplimentar al 
creantelor 31.03.2022; b) termenul 
limita pentru verificarea creantelor, 
intocmirea, afisarea si comunicarea 
tabelului suplimentar al creantelor 
20.04.2022; c) termenul pentru 
depunerea contestatiilor la tabelul 
suplimentar va fi de 7 zile de la 
publicarea in BPI a tabelului supli-
mentar; d) termen pentru intocmirea 
si afisarea tabelului definitiv conso-
lidat 04.05.2022.

l Anunț public privind dezbaterea 
publică. SC Alin Trans SRL, cu 
sediul in  judetul Valcea, com. 
Sutesti, sat Sutesti, str.Tudor Vladi-
mirescu, nr.12A,  anunţă publicul 
interesat asupra depunerii rapor-
tului privind impactul asupra 
mediului, pentru proiectul: „Decol-
matare raul Olt – AC Strejesti prin 
extragere de agregate minerale, 
municipiul Dragasani, extravilan, 
judetul Valcea” si „Decolmatare raul 
Olt – AC Strejesti prin extragere de 
agregate minerale  in comuna Vergu-
leasa, judetul Olt”. Tipul deciziei 
posibile luate de Agenția pentru 
Protecția Mediului Vâlcea poate fi 
emiterea acordului de mediu sau 
respingerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu. Raportul 
privind impactul asupra mediului 
poate fi consultat la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Vâlcea 
din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. 
Vâlcea, județul Vâlcea și la sediul SC 
Alin Trans SRL, judetul Valcea, 
com. Sutesti, sat Sutesti, str. Tudor 
Vladimirescu, nr.12A, în zilele de 
luni-vineri, între orele 9 -14. Docu-
mentul menţionat este disponibil și 
la următoarea adresă de internet 
www.apmvl.anpm.ro. Dezbaterea 
publică a raportului  privind 

impactul asupra mediului, va avea 
loc la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Vâlcea din str. 
Remus Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea, 
județul Vâlcea, sala de ședințe în 
data de 07.04.2022, începând cu 
orele 1100. Publicul interesat poate 
transmite în scris comentarii/opinii/
observaţii privind documentul 
menţionat la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Vâlcea din str. 
Remus Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea, 
județul Vâlcea până la data de 
06.04.2022.

l Informaţii generale privind auto-
ritatea contractantă, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: 1.Oraș Sângeorgiu de 
Pădure, oraș Sângeorgiu de Pădure, 
str.Livezilor nr.6, județul Mureș, 
t e l e f o n  0 2 6 5 / 5 7 8 . 2 2 6 ,  f a x 
0265/580.357, e-mail: sgpadure@
cjmures.ro, cod fiscal 4375895. 
Anunță acordarea de finanțări 
nerambursabile din fondurile buge-
tului local în anul fiscal 2022 pentru 
Programul de sprijinire sportivă din 
Unitatea Administrativ-Teritorială 
Sângeorgiu de Pădure pe anul 2022. 
2. Reglementări legale: -Legea 
nr.350/2005, actualizată, privind 
regimul finanțărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru 
activitate nonprofit de interes 
general; -Legea 273/2006, privind 
finanțele publice; -Legea nr.69/2000, 
legea educației și a sportului; -H.G. 
884/2001, privind aprobarea Regula-
mentului de punere în aplicare a 
dispozițiilor Legii educației fizice și 
sportului nr.69/2000; -O.M.al Minis-
terului Tineretului și Sportului nr. 
664/2018, privind finanțarea din 
fonduri publice a proiectelor și 
programelor  sport ive ;  -H.G. 
1447/2007, privind Normele Finan-
ciare pentru activități sportive, cu 
modificările și completările ulteri-
oare; -O.U.G.nr.57/03.07.2019, 
privind Codul Administrativ; -Hotă-
rârea Consiliului Local nr. 11 din 
10.02.2022 privind bugetul de veni-
turi  și  cheltuieli  al  Orașului 
Sângeorgiu de Pădure pe anul 2022 
și Regulamentul pentru regimul 
finanțărilor nerambursabile alocate 
de la bugetul local pentru activitate 
nonprofit de interes local. 3.Solici-
tanții pot fi: asociațiile înregistrate 
legal, constituite în conformitate cu 
legislația în vigoare, persoane juri-
dice fără scop patrimonial -care își 
desfășoară activitatea în localitatea 
Sângeorgiu de Pădure și dacă 
proiectul propus vizează activități 
eligibile care se vor desfășura în 
viitor. 4.Bugetul programului: Total 
valoare proiect: 80.000Lei. Finan-
ț a r e a  a s i g u r a t ă  d e  O r a ș u l 
Sângeorgiu de Pădure va fi de 
maximum 90% din bugetul total al 
proiectului, restul de minim 10% din 

valoarea totală a proiectului va fi 
suportat de solicitant. 5.Data-limită 
pentru depunerea ofertelor de 
proiecte: 23.03.2022, ora 14.00. 
Autoritatea finanțatoare, Oraș 
Sângeorgiu de Pădure, reduce 
termenul de depunere a proiectelor 
de la 30 de zile la 15 zile, conform 
art.20, alin.2 din Legea nr.350/2005, 
cu scopul accelerării procedurii de 
selecţie fundamentat pe necesitatea 
demarării proiectelor care ar aduce 
prejudicii persoanelor fizice și juri-
dice, care solicită finanţarea. 6.
Adresa la care se depune ofertele în 
plic sigilat: Oraș Sângeorgiu de 
Pădure, str.Livezilor nr.6, Sângeorgiu 
de Pădure, județul Mureș, cod 
poștal: 547535, telefon 0265/578.226, 
fax 0265/580.357, e-mail: sgpadure@
cjmures.ro, cod fiscal: 4375895. 7.
Perioada de selecție și evaluare a 
proiectelor: 24-25.03.2022. 8.Docu-
mentația de solicitare a finanțării va 
fi întocmită conform „Regulamen-
tului privind regimul finanțărilor 
nerambursabile alocate de la bugetul 
local al Orașului Sângeorgiu de 
Pădure alocate pentru activități 
nonprofit de interes local” și se va 
depune într-un singur exemplar 
(original) în format scris, la Regis-
tratura Consi l iului  Orașului 
Sângeorgiu de Pădure, str. Livezilor 
nr.6, precum și în format electronic 
pe CD sau DVD. 9.Documentația 
pentru elaborarea, prezentarea 
proiectului, prevăzută în regulament 
și informații suplimentare se pot 
obține de pe pagina web: www.sgpa-
dure.ro. 10.Decontarea cheltuielilor 
în limita finanțării aprobate se va 
efectua numai pentru activitățile 
realizate și cuprinse într-un raport 
de activitate intermedial/final cu 
documente justificative în copie 
certificat cu ștampila conform cu 
originalul și semnătura solicitan-
tului. 11.Soluționarea contestațiilor 
depuse se va face de către Comisia 
de soluționare a contestațiilor 
proiectelor cu finanțări nerambursa-
bile. Informații suplimentare pot fi 
obținute la telefon: 0265/578.226.

l Informaţii generale privind auto-
ritatea contractantă, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: 1.Oraș Sângeorgiu de 
Pădure, oraș Sângeorgiu de Pădure, 
str.Livezilor nr.6, județul Mureș, 
t e l e f o n :  0 2 6 5 / 5 7 8 . 2 2 6 ,  f a x : 
0265/580.357, e-mail: sgpadure@
cjmures.ro, cod fiscal 4375895. 
Anunță acordarea de finanțări 
nerambursabile din fondurile buge-
tului local în anul fiscal 2022 pentru 
proiecte sociale, culturale, protecția 
mediului, tineret, activități nonprofit 
de interes local. 2. Reglementări 
legale: -Legea nr.350/2005, actuali-
zată, privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice 
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alocate pentru activitate nonprofit 
de interes general; -Legea 273/2006, 
privind finanțele publice; -Legea 
215/2001, al administrației publice 
locale; -Legea nr.186/2003, privind 
susținerea și promovarea culturii; 
-O.G.nr.51/1998, privind îmbună-
tățirea sistemului de finanțare a 
programelor și proiectelor culturale; 
-Hotărârea Consiliului Local nr.11 
din 10.02.2022 privind bugetul de 
venituri și cheltuieli al Orașului 
Sângeorgiu de Pădure pe anul 2022 
și Regulamentul pentru regimul 
finanțărilor nerambursabile alocate 
de la bugetul local pentru activitate 
nonprofit de interes local. 3.Solici-
tanții pot fi: asociațiile înregistrate 
legal, constituite conform legii, care 
își desfășoară activitatea în locali-
tatea Sângeorgiu de Pădure sau 
înregistrate în alte județe, dacă au 
filiale active, legal constituite în 
localitatea Sângeorgiu de Pădure și 
dacă proiectul propus vizează activi-
tăți eligibile care se vor desfășura în 
Orașul Sângeorgiu de Pădure, 
respectând Regulamentul privind 
regimul finanțărilor nerambursabile 
alocate de la bugetul local al 
Orașului Sângeorgiu de Pădure 
alocate pentru activități nonprofit de 
interes local. Vor fi analizate numai 
propunerile de proiecte depuse în 
termenul stabilit prin anunțul de 
participare și întocmite în conformi-
tate cu documentația pentru elabo-
rarea și prezentarea proiectului 
prevăzută în regulamentul anterior 
menționat. 4.Bugetul programului: 
Total valoare proiect: 40.000Lei, din 
care: -Proiecte sociale, culturale, 
protec ț ia  mediu lu i ,  t inere t : 
40.000Lei; Finanțarea asigurată de 
Orașul Sângeorgiu de Pădure va fi 
de maximum 90% din bugetul total 
al proiectului, restul de minim 10% 
din valoarea totală a proiectului va fi 
suportat de solicitant. 5.Data-limită 
pentru depunerea propunerilor de 
proiecte: 23.03.2022, ora 14.00. 
Autoritatea finanțatoare, Oraș 
Sângeorgiu de Pădure, reduce 
termenul de depunere a proiectelor 
de la 30 de zile la 15 zile, conform 
art.20, alin.2 din Legea nr. 350/2005, 
cu scopul accelerării procedurii de 
selecţie fundamentat pe necesitatea 
demarării proiectelor care ar aduce 
prejudicii persoanelor fizice și juri-
dice care solicită finanţarea. 6. 
Adresa la care se depune ofertele în 
plic sigilat: Oraș Sângeorgiu de 
Pădure, str.Livezilor, nr.6, oraș 
Sângeorgiu de Pădure, județul 
Mureș, cod poștal: 547535, telefon 
0265/578.226, fax 0265/580.357, 
e-mail: sgpadure@cjmures.ro. 7.
Perioada de selecție și evaluare a 
proiectelor: 24-25.03.2022. 8.Docu-
mentația de solicitare a finanțării va 
fi întocmită conform „Regulamen-
tului privind regimul finanțărilor 
nerambursabile alocate de la bugetul 
local al Orașului Sângeorgiu de 

Pădure alocate pentru activități 
nonprofit de interes local” și se va 
depune într-un singur exemplar 
(original) în format scris, la registra-
t u r a  C o n s i l i u l u i  O r a ș u l u i 
Sângeorgiu de Pădure, str.Livezilor, 
nr.6, precum și în format electronic 
pe CD sau DVD. 9. Documentația 
pentru elaborarea, prezentarea 
proiectului, prevăzută în regulament 
și informații suplimentare se pot 
obține de pe pagina web: www.sgpa-
dure.ro. 10.Decontarea cheltuielilor 
în limita finanțării aprobate se va 
efectua numai pentru activitățile 
realizate și cuprinse într-un raport 
de activitate intermedial/final cu 
documente justificative în copie 
certificat cu ștampila conform cu 
originalul și semnătura solicitan-
tului. 11.Soluționarea contestațiilor 
depuse se va face de către Comisia 
de soluționare a contestațiilor 
proiectelor cu finanțări nerambursa-
bile. Informații suplimentare pot fi 
obținute la telefon: 0265/578.226.

l Notificare privind deschiderea 
procedurii  insolvenţei – procedura 
simplificată. Date privind dosarul: 
Număr dosar: 520/115/2022, Tribu-
nalul Caraș-Severin Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios, Administrativ 
și Fiscal; Judecător sindic: Roiescu 
Claudia. Debitor: Molid Forest 
Products S.R.L.; Cod Unic de Înre-
gistrare: 17845158; Sediu social: 
Caransebeș, Aleea Liliacului, bl.8, 
sc.A, ap.1, Jud. Caraș-Severin; 
Număr de Ordine în Registrul 
Comerţului: J11/717/2005. Subscrisa 
Darada Insolv I.P.U.R.L. în calitate 
de lichidator judiciar al debitorului 
Molid Forest Products S.R.L., 
conform Încheierii Civile nr. 7/JS/
CC din data de 03.03.2022, pronun-
ţată de către Tribunalul Caraș-Se-
verin, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, 
în dosarul  nr. 520/115/2022. Notifică 
Deschiderea procedurii  insolvenţei 
– procedura simplificată - împotriva 
debitoarei Molid Forest Products 
S.R.L. Debitorul Molid Forest 
Products S.R.L. are obligaţia ca în 
termen de 10 zile de la deschiderea 
procedurii să depună la dosarul 
cauzei documentele prevăzute la art. 
67 alin.(1) din Legea privind proce-
durile de prevenire a insolvenței și 
de insolvență. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admi-
tere a creanţelor asupra averii debi-
toarei este: 18.04.2022. Termenul 
limită de verificare a creanţelor, de 
admitere, afișare și publicare a Tabe-
lului preliminar al creanţelor este: 
29.04.2022.Termenul pentru întoc-
mirea, depunerea și publicarea 
Tabelului definitiv al creanţelor 
admise este: 25.05.2022. Termenul 
pentru depunerea raportului 
prevăzut de art. 97 din Legea nr. 
85/2014 este 13.04.2022. Se notifică 
faptul că prima ședinţă a Adunării 

Creditorilor debitoarei va avea loc la 
data de: 05.05.2022, orele 09.00, la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Reșiţa, str.P-ţa 1 Decembrie 
1918, nr.7, et.2, ap.21, jud.Caraș-Se-
verin, având ca ordine de zi: prezen-
tare situaţie debitor; desemnare 
comitet creditori; confirmare lichi-
dator judiciar; aprobare onorariu 
lichidator judiciar.

l Lițoiu Marian, Lițoiu Lacrami-
oara si Ilie Liliana, titulari ai proiec-
tului „Construire 3 (trei) hale parter, 
organizare santier si utilitati” 
anunta publicul interesat asupra 
luarii deciziei etapei de încadrare de 
catre Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Ilfov, în cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra 
m e d i u l u i ,  p e n t r u  p r o i e c t u l 
„Construire 3 (trei) hale parter, 
organizare santier si utilitati”(denu-
mire proiect)”propus a fi amplasat 
în „Popesti Leordeni, strada Leor-
deni, nr. 153, judetul Ilfov” Proiectul 
deciziei de încadrare si motivele care 
o fundamenteaza pot fi consultate la 
sediul autoritatii competente pentru 
protectia mediului din București, 
Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sector 6, în 
zilele de luni-vineri, între orele 
900-1200, precum si la urmatoarea 
adresa de internet http://apmif.
anpm.ro Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publi-
carii anuntului pe pagina de internet 
a autoritatii competente pentru 
protectia mediului.

l Tarfin Agricultura SRL, cu sediul 
social in Bucuresti, Sector 1, B-dul 
G-ral Gheorghe Magheru, nr.1-3, 
et.5, CUI 45194837, J40/19482/2021, 
gabriela.bagyinka@tarfin.com tel 
0734407099,  anunta intentia de 
obtinere a autorizatiei de mediu 
pentru activitatea de  “Comert cu 
ridicata al produselor chimice” 
CAEN (rev 2) 4675 desfasurata la 
punctul de lucru din Timisoara, str. 
Dunarea nr.14, ap.1, jud Timis.

SOMAŢII
l Somaţie. Judecătoria Ineu. Dos.
nr. 236/246/2022. Petenții Brom-
bacher Cristina și Foltic Ioan     soli-
c i tă  înscr ierea  dreptului  de 
proprietate pe titlu de uzucapiune  
în cote egale pentru fiecare, asupra 
cotei de 10/16 parte din imobilul 
identificat în c.f. 304628 Șilindia 
(fost c.f. 2125 Șilindia) nr. top. 
581.591.99.11.1.20 intravilan în supr. 
totală de 2877 asupra căruia figu-
rează ca proprietari Șoica Traian 
care a decedat în 23.06.1985 și Șoica 
Carolina decedată în 28.11.1983. 
Petenții susţin că folosesc acest 
imobil de peste 40 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 deoarece în caz 
contrar în termen de 30 de zile de la 
ultima publicaţie se va proceda la 
rezolvarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Administratorul unic 
al S.C. AGATEX S.A., în conformi-
tate cu Lg 31/1990 republicată, 
convoacă: Adunarea Generală Ordi-
nara a Acționarilor, care va avea loc 
pe data de 20.04.2022, ora 15:00 la 
sediul S.C. AGATEX S.A. din Timi-
șoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 18, 
cu următoarea ORDINE DE ZI: 1. 
Aprobarea raportorulul administra-
torului descarcarea de gestiune 
administratorului unic. 2. Aprobarea 
raportului auditorului financiar. 3. 
Discutarea si aprobarea bilanţului 
contabil pe anul 2021. 4. Reparti-
zarea profitului net. 5. Aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli pe 
anul 2022 - surse de finanțare și 
program de investiții. Acţionarii pot 
fi reprezentati in Adunarea Gene-
rala Ordinară a Acţionarilor de 
personae mandatate de aceștia prin 
procură. Ele vor fi depuse la secreta-
riatul S.C.AGATEX S.A. cu 48 de 
ore inainte de ora de incepere a 
Adunării Generale Ordinare a Acti-
onarilor. Acţionarii înscriși la data 
de 11.04.2022 in Registrul Acționa-
rilor al S.C. AGATEX S.A., ținut la 
sediul societății, vor avea asupra lor 
la ședinta A.G.0.A. actul de identi-
tate. Dacă prima convocare nu este 
statutară, A.G.O.A. se va intruni a 
doua zi, in același loc, la ora 15:00. 
Documentele si materialele informa-
tive referitoare la problemele incluse 
in ordinea de zi, se pot consulta sau 
obține contra sumei de so lei de la 
sediul S.C. AGATEX S.A, Calea 
Stan Vidrighin, nr. 18, telefon - 
0256/222052, 0256/222081, între 
orele 10:00 – 12:00. incepand cu data 
de 04.04.2022. Administrator unic al 
S.C. AGATEX S.A. Timișoara.

LICITAŢII
l Școala Gimnazială Nr.143 - Bucu-
rești  organizează în data de 
05.04.2022 licitație publică deschisă 
cu anunțarea ofertei pentru închiri-
erea spațiului sălii de sport. Docu-
mentația poate fi descărcată de la 
adresa: http://www.scoala143.ro – 
secțiunea Anunțuri. Relaţii supli-
mentare la sediul: Școlii Gimnaziale 
Nr. 143, telefon/fax: 021 4202440

l Agenţia pentru Finanțarea Inves-
tițiilor Rurale (AFIR), în calitate de 
autoritate contractantă, invită ofer-
tanții interesaţi să depună ofertele în 
vederea închirierii unui spaţiu de 
birouri, dotat cu utilități și spații de 
parcare necesar funcționări i 
Centrului Regional pentru Finan-
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țarea Investițiilor Rurale 4 SV 
Oltenia. Ofertele se depun de luni 
până joi între orele 8.30-16.00 
respectiv între orele 8.30-13.30 în 
zilele de vineri la sediul Centrului 
Regional pentru Finanțarea Investi-
țiilor Rurale 4 SV Oltenia din 
Craiova, Dolj, Str.Calea Severinului, 
nr.19 (fost 7R), Secretariat -etaj 4, în 
atenția domnului Oprea Iancului 
-Președinte de comisie, până cel 
târziu la data de 17.03.2022, ora 
16.00. Pentru informaţii suplimen-
tare puteţi contacta pe domnul 
Oprea Iancului -Președinte comisie 
Telefon: 0351.860.205, e-mail: oprea.
iancului@afir.info. Documentația de 
atribuire o puteți descărca de pe 
site-ul AFIR -www.afir.info subcate-
goria -despre noi -achiziții publice.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
News & More SRL, desemnat prin 
Încheierea de ședinţă din data de 
01.09.2020 pronunţată de Tribunalul 
Bucuresti, Secţia a VII - a Civila, în 
dosarul nr. 22033/3/2014, anunta 
scoaterea la vanzare a bunurilor 
mobile aflate in proprietatea News 
& More SRL, constand in  Calcu-
lator IMAC 27” Quad-CoreI5 3.2 
GHZ, Tabletă grafică Wacom 
CINTIQ13HD DTK-1300, Smart-
view HD, Laptop Dell vostro 3300 
core I3 (6 bucati ), Laptop Dell 

Inspiron n 5010(4 bucati),  Desktop 
Dell optiplex980 core i5, Laptop Dell 
vostro 3300 core i5, in valoare totala 
de  464,03 RON exclusiv TVA. 
Vanzarea bunurilor mobile aparti-
nand societatii falite se va organiza 
in data de 15.03.2022 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 licitatii 
saptamanale, 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 docu-
mentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, 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 
lichidatorului 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 caie-
tului de sarcini este obligatorie 
pentru toti participantii la licitatie. 
Relatii suplimentare se pot obtine la 
tel. 021.227.28.81.

l 1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Ruginești , 
Comuna Ruginești, Str.Primăriei nr.1, 
județul Vrancea, cod poștal 627295, 
t e l e f o n  0 2 3 7 / 2 6 9 . 1 1 1 ,  f a x 
0237/269.004, e-mail: pr_ruginești@
yahoo.com, cod fiscal 4297746. 2.
Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 
Suprafața totală de 645,6404ha 
pășune, conform caietului de sarcini, 
pășune aflată în extravilanul comunei 
Ruginești, aparține domeniului public 
al Comunei Ruginești, conform 
H.C.L.nr.10/10.02.2022 și temeiului 
legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalita-
țile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: La cerere, 
de la sediul instituției, Compartiment 
Achiziții publice. 3.2.Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul institu-
ției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atri-
buire: Se poate obține de la Comparti-
ment Achiziții publice, sediul 
Primăriei Comunei Ruginești, Str.
Primăriei nr. 1, județul Vrancea. 

3.3.Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este 
ca zu l ,  po t r iv i t  p re ved e r i l o r 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: 100 Lei /exemplar, ce se 
achită numerar la Casieria instituției. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 18.03.2022, ora 10.00. 
4.Informații  privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 28.03.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Ruginești , 
Comuna Ruginești, Str. Primăriei nr.1, 
județul Vrancea. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Oferta se depune 
într-un singur exemplar și constă 
într-un plic exterior și unul interior. 5. 
Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 28.03.2022, ora 13.00, Primăria 
Comunei Ruginești, comuna Rugi-
nești, Str.Primăriei nr.1, județul 
Vrancea, sala de ședințe. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și/ 
sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Admi-
nistrativ a Tribunalului Vrancea, 
Focșani, Bdul Independenței nr.21, 
județul Vrancea, telefon 0237/232.092, 
fax 0237/235.896, e-mail: tr-vrancea@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 04.03.2022.

Debitorul DACOLE SERVICE SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar DINU, URSE SI ASOCIATII S.P.R.L., scoate la vanzare urmatoarele 
terenuri aflate in proprietatea debitoare, respectiv:
 

Nr.crt. Tip teren Suprafata (mp) Adresa Pret
1 Intravilan 355 Sinaia, str. Fnd. Paltinului, 

nr.3, jud. Prahova
58.383,75 lei exclusiv TVA

2 Intravilan 1.098(acte), 
1.094(mas.)

Sinaia, str. Platou Izvor, 
nr.18, jud.Prahova

163.926,75 lei exclusiv TVA

3 Intravilan 15.200 T60, Parcela 1133/2, pct. 
Oboare, jud. Dambovita

222.204 lei exclusiv TVA

4 Intravilan 10.000 Moroeni, jud. Dambovita 146.187 lei exclusiv TVA
5 Extravilan 43.400 Moroeni, jud. Dambovita 1.744.741,5 lei exclusiv TVA
6 Extravilan 31.600 Moroeni, jud. Dambovita 1.270.365 lei exclusiv TVA
7 Extravilan 22.300 Moroeni, jud. Dambovita 896.491,5 lei exclusiv TVA
8 Extravilan 10.000 Moroeni, jud. Dambovita 329.184 lei exclusiv TVA
9 Extravilan 47.400 Moroeni, jud. Dambovita 1.561.795,5 lei exclusiv TVA

Participantii la licitatie vor trebui sa achizitioneze cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru licitatie Caietul de Sarcini.Pretul 
caietului de sarcini este de 1.000 Euro exclusiv TVA, pentru terenurile aflate in proprietatea debitoarei. Contravaloarea caietului de sarcini se va 
achita 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 sau in numerar la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1.

Participarea la licitatie este conditionata de consemnarea in contul nr. RO08 BSEA 0070 0000 0214 7873, deschis la Credit Agricole Bank SA, 
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 fiecare bun pen-
tru care se liciteaza. Pretul de pornire este de 75% din pretul stabilit prin Raportul de Evaluare.Prima sedinta de licitatie a fost fixata in data de 
ora 16.03.2022 de la ora 13.30 iar daca bunurile imobile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarea licitatie va avea loc in data de 23.03.2022, 
30.03.2022, 06.04.2022, 13.04.2022 ora 13:30. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti 
nr. 71, et. 5, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la 021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com. 
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l Debitorul SC Consov SGM SRL 
– in faliment, in bankruptcy, en 
faillite,  cu sediul în Bechet, str. Nisi-
pului nr. 6, jud. Dolj, CIF: 33558055, 
J16/1411/2014, aflat în procedura de 
faliment dosar nr. 4659/63/2017 pe 
rolul Tribunalului Dolj, prin lichi-
dator judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul în Dr. Tr. Severin, 
str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehe-
dinţi, scoate la vânzare, la pretul 
stabilit prin Raportul de Evaluare 
nr. 172 din data de 27.11.2021:- 
Semiremorca O4 marca SCHMITZ 
caroseria DA suprastructura 
deschisa tip/varianta S01/cu prelata, 
numar de inmatriculare DJ-18–NAJ 
numar  de  omologare  D1SC 
130011J7500, numar de identificare 
WSM00000003125887, an de fabri-
catie 2010, masa totala max.autori-
zata 39000, numar axe 3, culoare 
ROSU, , prelata cu uzura normala 
urme de rugina, localizata in Mun. 
Craiova, Aleea 3 Drumul Apelor/
Bld. Decebal – Parcare, camioane - 
Craiova, jud. Dolj, la pretul de 7.290 
Euro exclusiv TVA (echivalentul in 
lei la cursul BNR din ziua platii). 
Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor mobile descrise 
anterior, il reprezinta Sentinta nr. 5 
din data de 08.01.2019 de deschidere 
a procedurii de faliment pronunțată 
de către judecătorul sindic in 
d o s a r u l  d e  i n s o l v e n ț ă  n r. 
4659/63/2017 aflat pe rolul Tribuna-
lului Dolj. Licitaţia va avea loc în 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbră-
uțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la 
data de 08.03.2022 orele 14:00. 
Participarea la licitaţie este condiţio-
nată de consemnarea, a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei cel mai târziu in 
ziua anterioara in care are loc lici-
tatia orele 17.00 si achizitionarea 
caietului de sarcini in cuantum de 
500,00 lei exclusiv TVA pentru 
bunul mobil. Cont deschis la Banca 
Romaneasca Suc. Dr Tr Severin, sub 
nr. RO11 BRMA 0999 1000 9549 
7563. Invităm pe toti cei care vor sa 
se prezinte la ședinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat în 
acest scop și pâna la acel termen să 
depună oferte de cumpărare. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor mobile 
sa anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii la tele-
fon-fax :   0742592183 ,   sau 
0252/35.43.99, e-mail: o©ce@consul-
tant-insolventa.ro; site: www.consul-
tant-insolventa.ro sau la sediul 
lichidatorului judiciar din localitatea 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 
7A, judeţul Mehedinţi. Lichidator 
judiciar, Consultant Insolvență 
SPRL, prin reprezentant asociat 
coordonator ec. Emil Popescu.

l Debitorul SC Consov SGM SRL 
– in faliment, in bankruptcy, en 
faillite,  cu sediul în Bechet, str. Nisi-
pului nr. 6, jud. Dolj, CIF: 33558055, 
J16/1411/2014, aflat în procedura de 
faliment dosar nr. 4659/63/2017 pe 
rolul Tribunalului Dolj, prin lichi-
dator judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi, 
scoate la vânzare, la pretul stabilit 
prin Raportul de Evaluare nr. 172 
din data de 27.11.2021: - Semire-
morca O4 marca SCHMITZ caro-
seria DA suprastructura deschisa 
tip/varianta S01/cu prelata, numar 
de inmatriculare DJ-18–NAJ numar 
de omologare D1SC130011J7500, 
n u m a r  d e  i d e n t i f i c a r e 
WSM00000003125887, an de fabri-
catie 2010, masa totala max.autori-
zata 39000, numar axe 3, culoare 
ROSU, , prelata cu uzura normala 
urme de rugina, localizata in Mun. 
Craiova, Aleea 3 Drumul Apelor/
Bld. Decebal – Parcare, camioane - 
Craiova, jud. Dolj, la pretul de 7.290 
Euro exclusiv TVA (echivalentul in 
lei la cursul BNR din ziua platii). 
Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor mobile descrise 
anterior, il reprezinta Sentinta nr. 5 
din data de 08.01.2019 de deschidere 
a procedurii de faliment pronunțată 
de către judecătorul sindic in 
d o s a r u l  d e  i n s o l v e n ț ă  n r. 
4659/63/2017 aflat pe rolul Tribuna-
lului Dolj. Licitaţia va avea loc în 
localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbră-
uțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la 
data de 08.03.2022 orele 14:00. 
Participarea la licitaţie este condiţio-
nată de consemnarea, a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei cel mai târziu in 
ziua anterioara in care are loc lici-
tatia orele 17.00 si achizitionarea 
caietului de sarcini in cuantum de 
500,00 lei exclusiv TVA pentru 
bunul mobil. Cont deschis la Banca 
Romaneasca Suc. Dr Tr Severin, sub 
nr. RO11 BRMA 0999 1000 9549 
7563. Invităm pe toti cei care vor sa 
se prezinte la ședinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat în 
acest scop și pâna la acel termen să 
depună oferte de cumpărare. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor mobile 
sa anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii la tele-
fon-fax :   0742592183 ,   sau 
0252/35.43.99, e-mail: o©ce@consul-
tant-insolventa.ro; site: www.consul-
tant-insolventa.ro sau la sediul 
lichidatorului judiciar din localitatea 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 
7A, judeţul Mehedinţi. Lichidator 
judiciar, Consultant Insolvență 
SPRL, prin reprezentant asociat 
coordonator ec. Emil Popescu.

l Debitorul SC Recisev Plast SRL 
cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.Padeș, 
nr.6, jud.Mehedinţi, J25/169/2011, 
CIF 28399034, aflata  în procedură 
de faliment in bankruptcy, en faillite 
în dosar nr. 3395/101/2014 prin lichi-
dator judiciar Consultant Insolvență 
SPRL reprezentata de ec Popescu 
Emil, cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuţului, nr.7A, jud.Mehedinţi, 
scoate la vânzare: - Proprietate 
imobiliara spatiu comercial demisol, 
cu suprafata de 130,52 mp,  situat în 
localitatea Constanta, str. B –dul 
Mamaia, nr. 190, judeţul Constanta, 
avand  numar cadastral 200125-C1-
U1. Preţul de pornire a licitaţiei este 
108700 Euro (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii, preț 
neafectat de T.V.A). Titlul execu-
toriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor imobile * proprietati 
imobiliare * descris anterior, o repre-
zinta sentinta din data de 16.09.2015 
de deschidere a procedurii de fali-
ment pronunțată de către judecă-
torul sindic in dosarul de insolvență 
nr. 3395/101/2014 af lat pe rolul 
Tribunalului Mehedinti. Licitaţia va 
avea loc la biroul lichidatorului judi-
ciar din localitatea Dr. Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul 
Mehedinţi la data de 25.03.2022 
orele 12:00. - Informăm toți ofer-
tanţii faptul că sunt obligaţi să 
depuna o garanţie reprezentând 
10% din preţul de pornire al licitaţiei 
și să achiziționeze caietul de sarcină 
în suma de 1000,00 lei . Contul unic 
de insolvență al debitoarei SC 
Recisev Plast SRL Drobeta Tr. 
Severin este: RO11 BRMA 0999 
1000 8388 1619 deschis la Banca 
Romaneasca SA Sucursala Dr. Tr. 
Severin. - Invităm pe toti cei care vor 
să participe la ședinţa de licitaţie din 
data de 25.03.2022 să depună oferte 
de cumpărare și documentele în 
copie xerox din care rezultă faptul 
că a fost achitată garanția de lici-
tație și contravaloarea caietului de 
sarcină până la data de 24.03.2022 
orele 17,00 la adresa menționată 
anterior respectiv Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra imobilului sa 
anunte lichidatorul judiciar inainte 
de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege. Relaţii la sediul lichidatorului 
judiciar sau telefon 0742592183, tel./
fax : 0252354399 sau la adresa de 
email: o©ce@consultant-insolventa.
ro. Lichidator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL.

l Debitorul SC Repede  SRL –, cu 
sediul în localitatea Dr.Tr.Severin, 
b-dul Carol I, nr.14, jud. Mehedinţi, 
CIF: 17052039, J25/625/2004, aflata  
în  procedură de fal iment  in 
bankruptcy, en faillite în dosar nr. 
4822/101/2016 prin lichidator judiciar 

Consultant Insolvență SPRL repre-
zentat de Popescu Emil, cu sediul în 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, 
jud.Mehedinţi, scoate la vânzare 
conform hotararii adunarii credito-
rilor din data de 18.05.2021: Proprie-
tate  imobi l iara  formata din : 
 - CLADIRE P+1+M cu Sc la sol = 
145,46 m, Scd = 436,38 mp si Su = 
372,73 mp avand numar cadastral 
3264-C1 situata in Mun. Dr. Tr. 
Severin, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 
40, jud. Mehedinţi, ce apartine debi-
toarei SC Repede SRL; teren intra-
vilan cu S = 106 mp, avand numar 
cadastral 3264, situat in Mun. Dr. Tr. 
Severin, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 
40, jud. Mehedinţi, ce apartine debi-
toarei SC Repede SRL; Teren intra-
vilan cu S=204 mp., Nr. cadastral 
53901, situat in Mun. Dr. Tr. Severin, 
str. Brancoveanu nr. 3, jud. Mehedinti, 
ce apartine debitoarei SC Repede 
SRL; Teren intravilan cu S=214 mp., 
nr. cadastral 209, situat in Mun. Dr. Tr. 
Severin, str. Bolintineanu nr. 40, jud. 
Mehedinti, ce apartine debitoarei SC 
Repede SRL; Teren intravilan cu S= 
100 mp – in concesiune pana la data 
de 25.03.2058, ce apartine Primariei 
Mun. Dr. Tr. Severin, situat in Mun. 
Dr. Tr. Severin, str. Bolintineanu nr. 1, 
jud. Mehedinti. Valoarea totala a 
proprietatii imobiliare este in cuantum 
total de 174.080 Euro Exclusiv TVA 
(echivalentul in lei la cursul BNR din 
ziua platii), conform Completare la 
Raportul de Evaluare nr. 3 din data de 
15.01.2021. Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunului mobil 
descris anterior, o reprezinta sentinta 
nr.12 din data de 25.05.2020 de 
deschidere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul sindic 
in dosarul de insolvență nr. 4822/ 
101/2016. Licitaţia va avea loc la 
biroul lichidatorului judiciar din Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, jud. 
Mehedinţi la data de 09.03.2022 orele 
15:00. Informam toti ofertanţii care 
vor să participe la sedinta de licitaţie 
faptul că sunt obligaţi să depuna o 
garanţie reprezentand 10% din preţul 
de pornire al licitaţie si sa achizițio-
neze caietul de sarcini in suma de 
1000 lei plus TVA. Cont unic de insol-
vență: RO11 BRMA 0999 1000 8370 
2751 deschis la Banca Romaneasca. 
Invităm pe toti cei care vor sa parti-
cipe la ședinţa de licitaţia din data de 
09.03.2022 să depună oferte de 
cumpărare pana la data de 08.03.2022 
orele 1700 dovada de consemnare a 
pretului de 10%. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra bunu-
rilor imobile descrise anterior sa 
anunte lichidatorul judiciar inainte de 
data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege. Relaţii telefon: 0742592183, tel./
fax : 0252354399 sau email: office@
consultant-insolventa.ro. Lichidator 
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.
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l Debitorul SC Vildro Prod SRL cu 
sediul în Dr.Tr.Severin str.Numa 
Pompiliu, nr.30, jud.Mehedinţi, 
J25/1812/1994, CIF: 6752916, aflata  
în  procedură de  fal iment  in 
bankruptcy, en faillite în dosar nr. 
1168/101/2010 prin lichidator judi-
ciar Consultant Insolvență SPRL 
reprezentat de asociat coordonator 
Popescu Emil, cu sediul procesual în 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, 
jud. Mehedinţi, scoate la vânzare 
conform hotararii adunarii credito-
rilor din data de 27.01.2021: - Bunul 
imobil Teren intravilan in suprafata 
de 42000 mp din acte si 42141 mp 
masurata, numar C.F. 50182 situat în 
com. Izvoru Bârzii, nr. cadastral: 70, 
jud.  Mehedinți  Nr.  cadastral 
70/24.11.2000, la pretul de 200.000 lei 
plus TVA aflat in garantia credito-
rului Kruk Romania SRL (Accesul la 
proprietate se realizeaza pe un drum 
de servitute, drum de pamant, 
conform declaratiei nr. 1544 din data 
de 08.08.2001 autentificata de BNP 
Ilie Serban). Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunului mobil 
descris anterior, o reprezinta sentinta 
nr.113/2013 din data de 29.03.2013 de 
deschidere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul 
sindic in dosarul de insolvență 
nr.1168/101/2010. Licitaţia va avea 
loc la biroul lichidatorului judiciar 
din Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului 
nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 
23.03.2022 orele 1500. Informam toti 
ofertanţii care vor să participe la 
sedinta de licitaţie faptul că sunt 
obligaţi să depuna o garanţie repre-
zentand 10% din preţul de pornire al 
licitaţie si sa achiziționeze caietul de 
sarcini in suma de 500 lei plus TVA. 
Cont unic de insolvență: RO77 
CECE MH01 01RO N009 3760 
deschis la CEC Bank. Invităm pe toti 
cei care vor sa participe la ședinţa de 
licitaţia din data de 23.03.2022 să 
depună oferte de cumpărare pana la 
data de 22.03.2022 orele 1700 dovada 
de consemnare a pretului de 10%. 
Somam pe toti cei care pretind vreun 
drept asupra bunurilor imobile 
descrise anterior sa anunte lichida-
torul judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Avand in 
vedere măsurile de prevenire a 
răspândirii virusului COVID 19 
(CORONAVIRUS), precum si a 
ordonantelor militare emise, admi-
nistratorul judiciar recomanda ca 
participarea la licitatie sa aiba loc 
prin sistem de videoconferinta, iar in 
masura in care se doreste partici-
parea fizica se impune prezenta unui 
singur participant care sa respecte 
masurile impune de autoprotectie 
(masca, manusi, etc.). Relaţii la 
sediul lichidatorului judiciar din loc. 
Dr. Tr. Severin, str.Zăbrăuțului, 
nr.7A, judeţul Mehedinţi, telefoane: 
0742592183, tel./fax: 0252354399 sau 

la adresa de email: office@consul-
tant-insolventa.ro. Lichidator judi-
ciar, Consultant Insolvenţă SPRL.

l Debi torul  Mola  N.  Sor in 
Laurenţiu P.F.A. - societate în fali-
ment, in bankrupcy, en faillite, cu 
sediul în Com.Devesel, sat Scăpău, 
str.Principală nr. 249, jud.Mehedinţi, 
CUI 368227395, F25/573/2016, prin 
lichidator judiciar Consultant Insol-
vență SPRL, cu sediul social în Dr.
Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, 
jud.Mehedinți, RFO II-0649, CIF 
31215824, reprezentată de asociat 
coordonator ec. Emil Popescu, 
conform Sentintei nr. 53 din data de 
05.10.2020, pronunţată de Tribunalul 
M e h e d i n t i ,  î n  d o s a r u l  n r. 
937/101/2020, scoate la vânzare, la 
preturile diminuate cu 20% fata de 
preturile stabilite prin Raportul de 
Evaluare nr. 19726/EB/06.04.2021 
conform hotarare adunare creditori 
din data de 08.02.2022, urmatoarele 
bunuri mobile: -Tractor Case IH 
Luxxum 120 cu seria DBDLX-
120KJSS01200, An fabricatie 2018, 
Culoare Rosu, Ore functionare 
2.117, la pretul de pornire al licitatiei 
de 33.600 Euro; -Tractor Case IH 
F a r m a l l  1 1 5 C  c u  s e r i a 
HLRFC115HJLF03409, An fabri-
catie 2018, Culoare Rosie, Ore func-
tionare 2.150 ore, si Incarcator 
frontal Stoll FZ 10 cu cupa, Serie 
7096667, An fabricatie 2018, Stare 
Buna, Culoare rosu la pretul total de 
pornire al licitatiei de 31.200 Euro 
respectiv 26.400 euro tractorul si 
4800 euro incarcatorul;  -Grapa cu 
discuri Gregoire Besson cu seria 
N142994, Model XRVP 666-44 – Big 
Pro 4.8, An fabricatie 2017, Stare 
Buna, Culoare rosu, la pretul de 
pornire al licitatiei de 20.000 Euro; 
-Semanatoare Gaspardo MTR 6, 
Serie HG9271020, An fabricatie 
2017, Stare Buna, Culoare rosie, la 
pretul de pornire al licitatiei de 
11.200 Euro. Preturile nu includ 
T.V.A (echivalentul in lei la cursul 
BNR din ziua platii). Licitaţia va 
avea loc la biroul lichidatorului judi-
ciar din Dr.Tr.Severin, str.Zabrau-
tului nr.7A, jud.Mehedinti la data de 
09.03.2022, orele 14:00. Titlul execu-
toriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor mobile, conform Rapor-
tului  de evaluare nr.  19726/
EB/06.04.2021, il reprezinta Sentinta 
nr. 53 din data de 05.10.2020, de 
deschidere a procedurii de faliment 
impotriva debitoarei Mola N. Sorin 
Laurenţiu P.F.A., pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a 
Civilă de Contencios Administrativ 
si Fiscal în dosarul nr. 937/101/2020. 
Participarea la licitaţie este condiţio-
nată de consemnarea în contul unic 
de insolventa al debitoarei Mola N. 
Sorin Laurenţiu P.F.A., pana la data 
de 08.03.2022 orele 17.00 a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 

pornire pentru bunul mobil pe care 
intentioneaza sa-l achizitioneze 
precum și achiziţionarea caietului de 
sarcini in suma de 500,00 lei+TVA. 
Cont deschis la Banca Romaneasca 
S.A., sub nr. RO11 BRMA 0999 1000 
9140 3775. 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: o®ce@consultant-insolventa.
ro. Avand in vedere măsurile de 
prevenire a răspândirii virusului 
COVID 19 (CORONAVIRUS), 
precum si a ordonantelor militare 
emise, lichidatorul judiciar reco-
manda ca participarea la licitatie sa 
aiba loc prin sistem de videoconfe-
rinta, iar in masura in care se doreste 
participarea fizica se impune 
prezenta unui singur participant care 
sa respecte masurile impune de auto-
protectie (masca, manusi, halat, etc.). 
Somam pe toti cei care pretind vreun 
drept asupra bunurilor mobile 
descrise anterior sa anunte lichida-
torul judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii 
supl imentare  la  te lefoanele : 
0 7 4 2 5 9 2 1 8 3 ,  0 7 5 6 4 8 2 0 3 5 , 
0252/354399, email office@consul-
tant-insolventa.ro, Lichidator judi-
ciar,  Consultant Insolvenţă SPRL.

l Debitorul SC Ecofarm K.H. 
Cermei SRL – in faliment, cu 
sediul în Sat Seleuș, Comuna 
Seleuș, nr. 146, judet Arad, având 
CUI 33141286, J2/528/2014, aflat 
în procedura de faliment, in 
bankruptcy, en faillite, dosar nr. 
869/108/2021, prin lichidator judi-
ciar, Consultant Insolventa SPRL 
Filiala Timis,cu sediul ales in Dr.
Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, 
jud.Mehedinti, CUI 38704372, 
inregistrata in RFO II sub nr. 0918, 
prin reprezentant asociat coordo-
nator Serban Valeriu, scoate la 
vânzare,  urmatoarele bunuri 
mobile: - Grapa cu discuri Terra-
disc 6001 TEGOSEM, seria VBP 
0007000 8004272, producator 
Pottinger, an 2016, model 2017, 
masa proprie (kg) 2500, la pretul 
de 32.060 Euro - Exclusiv TVA 
(echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii). - Tocator Maschio 
Gemella 620 producator Maschio 
Gaspardo SpA,  t ip/var ianta 
Gemella 620, serie HMM280252, an 
de fabricatie 2017, masa proprie 
(kg) 2660, la pretul de 16.300 Euro 
- Exclusiv TVA (echivalentul in lei 
la cursul BNR din ziua platii). Lici-
tatia va avea loc, la sediul lichida-
torului judiciar, situat in   Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuţului, nr.7A, jud. 
Mehedinţi la data de 25.03.2022 
orele 14:00. Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judiciar 

procedează la vânzarea bunurile 
mobile, conform Raportului de 
evaluare nr. 161/20.10.2019, o 
reprezinta Sentința nr. 436 din data 
de 17.06.2021 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată 
de către judecătorul sindic în 
d o s a r u l  d e  i n s o l v e n ț ă  n r. 
869/108/2021. Participarea la lici-
taţie este condiţionată de consem-
narea în contul unic de insolventa 
al debitoarei SC Ecofarm K.H. 
Cermei SRL, pana la data de 
24.03.2022, orele 17:00, a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire pentru fiecare bun mobil in 
parte și achiziţionarea caietului de 
sarcini in cuantum de  500,00 lei 
exclusiv TVA pentru fiecare bun 
mobil in parte. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
bunurilor mobile sa anunțe lichida-
torul judiciar înainte de data stabi-
lita pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. 
Relaţii suplimentare la telefoanele 
0756482035, 0252/354399. Lichi-
dator Judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL Filiala Timis.

l Debitorul SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL - societate în fali-
ment, cu sediul în Dr.Tr. Severin, str. 
George Cosbuc nr.3,  jud.Mehedinti, 
J25/272/2006, C.U.I. 18704890, 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 
preturile diminuate cu 50% fata de 
preturile stabilite prin Raportul de 
Evaluare nr. 21/24.02.2020 conform 
hotarare adunare creditori din data 
de 27.07.2021, urmatoarele bunuri 
imobile: Teren si vita de vie in 
suprafata de 212.500 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, 
nr. CF 50225 si nr cadastral 50225 la 
pretul de pornire a licitatie in suma 
de 325.125,00 Euro; Teren si vita de 
vie in suprafata de 60.938 mp 
situate in comuna Punghina, jud. 
Mehedinti, nr. CF 50171 si nr cadas-
tral 50171 la pretul de pornire a 
licitatie in suma de 93.235,00 Euro; 
Teren si vita de vie in suprafata de 
66.000 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 
50175 si nr cadastral 50175 la pretul 
de pornire a licitatie in suma de 
100.980,00 Euro, Teren si vita de vie 
in suprafata de 84.000 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, 
nr. CF 50173 si nr cadastral 50173 la 
pretul de pornire a licitatie in suma 
de 128.520,00 Euro, Teren si vita de 
vie in suprafata de 320.546 mp 
situate in comuna Punghina, jud. 
Mehedinti, nr. CF 50092 si nr cadas-
tral 50092 la pretul de pornire a 
licitatie in suma de 490.435,00 Euro, 
Teren si vita de vie in suprafata de 



22 www.jurnalul.roanunțuri luni / 7 martie 2022

56.600 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 
50267 si nr cadastral 50267 la pretul 
de pornire a licitatie in suma de 
86.597,50 Euro, Teren si vita de vie 
in suprafata de 90.834 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, 
nr. CF 50072 si nr cadastral 50072 la 
pretul de pornire a licitatie in suma 
de 138.975,00 Euro. Total suprafata 
de teren si vita de vie valorificata in 
bloc - 891.418 mp. Valoarea totala a 
bunurilor este de 1.363.867,50 Euro, 
pret neafectat de TVA (echivalentul 
in lei la cursul BNR din ziua platii). 
Licitaţia va avea loc la biroul admi-
nistratorului judiciar din Dr. Tr. 
Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud. 
Mehedinti la data de 25.03.2022, 
orele 14:00. Titlul executoriu în baza 
căruia administratorul judiciar 
procedează la vânzarea bunurilor 
imobile descrise anterior, il repre-
zinta sentinta nr.43 din data de 
06.10.2021, privind deschiderea 
procedurii de faliment a debitoarei 
SC D&G Agricolture Enterprise 
SRL, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinti Secţia a II - a Civilă de 
Contencios Administrativ si Fiscal 
în dosarul nr. 1726/101/2019. Credi-
tori ipotecari:DGRFP Craiova 
AJFP Mehedinti, U.A.T. Com 
Punghina, M.C. Vivai Italia S.C.A. 
si Cabinet Av. Predescu Daniela. 
Participarea la licitaţie este condiţi-
onată de consemnarea în contul 
unic de insolventa al debitoarei SC 
D&G Agricolture Enterprise SRL, 
pana la data de 24.03.2022 orele 
17.00 a unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire pentru bunul 
imobil pe care intentioneaza sa-l 
achizitioneze precum și achiziţio-
narea caietului de sarcini in suma 
de 1.000,00 lei+TVA. Cont deschis 
la Banca Romaneasca S.A., sub nr. 
RO11 BRMA 0999 1000 8794 9896. 
Invităm pe toti cei care vor să parti-
cipe la ședinţa de licitaţie să trans-
mita oferte de cumpărare și 
documentele în copie xerox din care 
rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație și contrava-
loarea 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 reco-
manda ca participarea la licitatie sa 
aiba loc prin sistem de videoconfe-
rinta, 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 suplimen-

tare la telefoanele: 0756482035, 
0742592183 0252/354399, email 
o¦ce@consultant-insolventa.ro. 
Administror judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL Filiala Timis.

l Debitorul SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL - societate în fali-
ment, in bankruptcy, en faillite, cu 
sediul în Dr.Tr.Severin, str.George 
Cosbuc nr.3A,  jud.Mehedinti, 
J25/272/2006, C.U.I. 18704890, 
prin lichidator judiciar, Consultant 
Insolventa SPRL Filiala Timis, cu 
sediul ales in Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, 
CUI 38704372, inregistrata in RFO 
II sub nr. 0918, prin reprezentant 
asociat coordonator Serban Valeriu, 
in dosarul nr. 1726/101/2019 – 
Tribunalul Mehedinti, scoate la 
vânzare urmatoarele  bunuri 
mobile: 1. Autoutilitara marca 
Mitsubishi L200, culoare verde, 
combustibil motorina, an fabricatie 
2004, capacitate cilindrica 2477 cu 
numar de inmatriculare MH 04 
RUE la valoarea de piata de 2100 
euro echivalentul in lei la cursul 
BNR din ziua platii, exclusiv TVA. 
2. Autoturism M1 Jeep Grand 
Cherokee 2.7 TD, combustibil 
motorina, an fabricatie 2004, cu 
numar de inmatriculare MH 
48AGG la valoarea de piata de 600 
euro echivalentul in lei la cursul 
BNR din ziua platii, exclusiv TVA. 
Preturile nu sunt afectate de TVA. 
Licitaţia va avea loc la biroul lichi-
datorului judiciar din Dr. Tr. 
Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud. 
Mehedinti la data de 22.03.2022, 
orele 14:00. Titlul executoriu în 
baza căruia administratorul judi-
ciar procedează la vânzarea bunu-
rilor mobile descrise anterior, il 
reprezinta sentinta nr. 43 din data 
de 06.10.2021, de deschidere a 
procedurii falimentului impotriva 
debitoarei SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL, pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a 
Civilă de Contencios Administrativ 
s i  F i s c a l  î n  d o s a r u l  n r. 
1726/101/2019. Participarea la lici-
taţie este condiţionată de consem-
narea în contul unic de insolventa 
al debitoarei SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL, pana la data de 
21.03.2022 orele 17.00 a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire pentru bunul mobil pe care 
intentioneaza sa-l achizitioneze 
precum și achiziţionarea caietului 
de sarcini in suma de 300,00 lei 
plus TVA. Cont deschis la Banca 
R o m a n e a s c a  S . A .  s u b  n r. 
RO11BRMA 0999100087949896. 
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 achi-
tată garanția de licitație și contra-
valoarea caietului de sarcină la 

adresa de email: office@consul-
tant-insolventa.ro. Avand in vedere 
măsurile de prevenire a răspândirii 
virusului COVID 19 (CORONA-
VIRUS), precum si a ordonantelor 
militare emise, administratorul 
judiciar recomanda ca participarea 
la licitatie sa aiba loc prin sistem de 
videoconferinta, iar in masura in 
care se doreste participarea fizica 
se impune prezenta unui singur 
participant care sa respecte masu-
rile impune de autoprotectie 
(masca, manusi,  halat,  etc.) . 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor 
mobile descrise anterior sa anunte 
lichidatorul judiciar inainte de data 
stabilita pentru vânzare în termen, 
sub sanctiunea prevazută de lege. 
Relaţii suplimentare la telefoanele: 
0 7 5 6 4 8 2 0 3 5 ,  0 7 4 2 5 9 2 1 8 3 
0252/354399, email o¦ce@consul-
tant-insolventa.ro. Lichidator judi-
ciar, Consultant Insolvenţă SPRL 
Filiala Timis, prin ec. Serban 
Valeriu.

l Debitorul SC Nufarul Bia SRL cu 
sediul în Dr.Tr.Severin, str.Romulus 
Lepr i  nr.39 ,  jud .Mehedint i , 
J25/192/2006, C.U.I. 18575893, prin 
lichidator judiciar, Consultant Insol-
venta SPRL Filiala Timis, cu sediul 
ales in Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului 
n r. 7 A ,  j u d . M e h e d i n t i ,  C U I 
38704372, inregistrata in RFO II 
sub nr. 0918, prin reprezentant 
Serban Valeriu, conform Sentintei 
nr. 28 din data de 01.07.2020, 
pronunţată de Tribunalul Mehe-
dinţi,  în dosarul nr. 3930/101/2019, 
scoate la vânzare, la pretul diminuat 
cu 50% fata de pretul stabilit prin 
R a p o r t u l  d e  E v a l u a r e  n r. 
49/23.02.2021, bunurile mobile: 
-masina de spalat STAHL Atoll 220 
E la pretul de 5240 lei; - Masina de 
spalat STAHL Atoll 140 E la pretul 
de 4400 lei; -Masina de spalat 
STAHL Atoll 140 E la pretul de 
3560 lei; -Uscator de rufe STAHL 
134 E la pretul de 3460 lei; - Uscator 
de rufe STAHL (defect) la pretul de 
437,50 lei; - Masina de calcat 
STAHL la pretul de 7042,50 lei; - 
Masina de calcat STAHL (defecta) 
la pretul de 597,50 lei. Total: 
24737,50 lei. Preturile nu contin 
TVA. Licitatia va avea loc în Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuţului, nr.7A, jud.
Mehedinţi la data de 25.03.2022 
orele 14:00. Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunurile mobile, 
conform Raportului de evaluare nr. 
49/23.02.2021 o reprezinta Sentința 
nr. 28 din data de 01.07.2020 de 
deschidere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul 
sindic în dosarul de insolvență nr. 
3930/101/2019. Participarea la lici-
taţie este condiţionată de consem-
narea în contul unic de insolventa al 
debitoarei SC Nufarul Bia SRL 

pana la data de 24.03.2022 orele 
1700, a unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire pentru bunurile 
mobile și achiziţionarea caietului de 
sarcini in suma de 500,00 lei 
exclusiv TVA pentru toate bunurile 
respectiv 50 lei exclusiv TVA pentru 
fiecare bun mobil. Cont deschis la 
Banca Romaneasca S.A. sub nr. 
RO11 BRMA0999100091179705. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunului imobil 
sa anunțe lichidatorul judiciar 
înainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii suplimen-
tare la telefoanele: 0756482035, 
0252/354399. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala 
Timis.

l Debi torul  Popovic i  Nelu 
Persoana Fizica Autorizata cu 
sediul în sat Zlagna nr. 65, com.
Turnu Ruieni, jud.Caras – Severin, 
F11/496/2015, C.U.I. 34952987, 
prin lichidator judiciar, Consultant 
Insolventa SPRL Filiala Timis, cu 
sediul ales in Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud. Mehedinti, 
CUI 38704372, inregistrata in RFO 
II sub nr. 0918, prin reprezentant 
asociat coordonator Serban Valeriu, 
conform Sentintei nr. 11 din data 
de 23.01.2020, pronunţată de 
Tribunalul Caras Severin, Secţia a 
II - a Civilă, de Contencios Admi-
nistrativ și Fiscal, în dosarul nr. 
2427/115/2019, scoate la vânzare, la 
pretul diminuat cu 20% fata de 
pretul stabilit prin Raportul de 
Evaluare nr. 20258/28.06.2021, 
bunurile mobile: - Tractor Deutz 
F a h r  6 1 5 5  c u  s e r i a 
WSXCA40200LD50228, An fabri-
catie 2018, Culoare Verde, Stare: 
Foarte buna, Ore functionare 60, la 
pretul de pornire al licitatiei de 
62.400 Euro Exclusiv T.V.A (echi-
valentul in lei la cursul BNR din 
ziua platii); -Incarcator frontal 
Stoll FZ 60.1 cu serie 7124711, An 
fabricatie 2019, Stare Foarte Buna, 
Culoare negru, la pretul de pornire 
al licitatiei de 5.600 Euro Exclusiv 
T.V.A (echivalentul in lei la cursul 
BNR din ziua platii); -Cupa Stoll 
Robust M 2,40 MH cu seria 
5954455, An fabricatie 2019, Stare 
Foarte Buna, Culoare negru, la 
pretul de pornire al licitatiei de 720 
Euro Exclusiv T.V.A (echivalentul 
in lei la cursul BNR din ziua platii). 
Total valoare bunuri mobile valori-
ficate in bloc 68.720 Euro  exclusiv 
TVA (echivalentul in lei la cursul 
BNR din ziua platii). Licitatia va 
avea loc în Dr.Tr.Severin, str.Zăbră-
uţului, nr.7A, jud.Mehedinţi la data 
de 23.03.2022 orele 14:00. Titlul 
executoriu în baza căruia lichida-
torul  judiciar procedează la 
vânzarea bunurile mobile, conform 
Rapor tu lu i  de  eva luare  nr. 
20258/28.06.2021 o reprezinta 
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Sentința nr.  11 din data de 
23.01.2020 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic în dosarul 
de insolvență nr. 2427/115/2019. 
Participarea la licitaţie este condiţi-
onată de consemnarea în contul 
unic de insolventa al debitoarei 
Popovici Nelu PFA pana la data de 
22.03.2022 orele 1700, a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire pentru bunurile mobile și 
achiziţionarea caietului de sarcini 
in suma de 500,00 lei exclusiv TVA 
Cont deschis la Banca Romaneasca 
S.A. sub nr. RO11 BRMA 0999 
1000 9049 7019. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
bunului imobil sa anunțe lichida-
torul judiciar înainte de data stabi-
lita pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. 
Avand in vedere măsurile de preve-
nire a răspândirii virusului COVID 
19 (CORONAVIRUS), precum si a 
ordonantelor militare emise, lichi-
datorul judiciar recomanda ca 
participarea la licitatie sa aiba loc 
prin sistem de videoconferinta, iar 
in masura in care se doreste partici-
parea fizica se impune prezenta 
unui singur participant care sa 
respecte masurile impune de auto-
protectie (masca, manusi, etc.). 
Relaţii suplimentare la telefoanele: 
0756482035, 0252/354399, email 
office@consultant-insolventa.ro . 
Lichidator judiciar,  Consultant 
Insolvenţă SPRL Filiala Timis.

l Debitorul SC Tecnogreen SRL - 
s o c i e t a t e  î n  f a l i m e n t ,  i n 
bancruptcy, en faillite, cu sediul in 
Dr. Tr. Severin, str. George Cosbuc 
nr.3A, Camera 2, Sc.1, Et.Subsol, 
Ap.3 ,  jud .  Mehedint i ,  CIF: 
15195512, J25/302/2016, prin lichi-
dator judiciar, Consultant Insol-
venta SPRL Filiala Timis, cu sediul 
ales in Dr. Tr. Severin, str. Zabrau-
tului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI 
38704372, inregistrata in RFO II 
sub nr. 0918, prin reprezentant 
Serban Valeriu, scoate la vânzare, 
la pretul stabilit prin Raportul de 
Evaluare nr. 9/03.02.2022, urma-
toarele bunuri imobile: - teren 
extravilan arabil avand S = 9.073 
mp cu numar cadastral 1983, 
inscris in Cartea Funciara nr. 
305228 Sicula, Tarlaua 3 Parcela 
992/42, la pretul de 2660 Euro; - 
teren extravilan arabil avand S = 
2.521 mp din acte, masurata 2526 
mp cu numar cadastral 305225 
inscris in Cartea Funciara nr. 
305225 Sicula, Tarlaua 3 Parcela 
1008/6/10 la pretul de 740 Euro; - 
teren extravilan arabil avand S = 
4.800 mp cu numar cadastral 
311565, inscris in Cartea Funciara 
nr.  311565 Șicula, Tarlaua 3 
Parcela 966/1/8, la pretul de 1.405 
Euro; - teren extravilan arabil 
avand S = 5.600 mp cu numar 
cadastral 303697, inscris in Cartea 
Funciara nr. 303697 Șicula, Tarlaua 
1 Parcela 1015/13/15, la pretul de 
1.640 Euro; - teren extravilan arabil 
avand S = 7.200 mp cu numar 

cadastral 314501, inscris in Cartea 
Funciara nr. 314501, Tarlaua 136/2 
Parcela 916/14/1, la pretul de 2.110 
Euro; - teren extravilan avand S = 
5.600 mp cu numar cadastral 
307816, inscris in Cartea Funciara 
nr. 307816, la pretul de 1640 Euro 
situate in extravilanul comunei 
Șicula, Judeţul Arad.  Total supra-
fata valorificata in bloc 34799 mp. 
Valoarea totala a bunurilor imobile 
este de 10.195 euro exclusiv TVA 
(echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii). Licitaţia va avea 
loc la biroul lichidatorului judiciar 
din Dr. Tr. Severin, str.Zăbrăuțului 
nr.7A, jud. Mehedinti la data de 
01.04.2022, orele 14:00. Titlul 
executoriu în baza căruia lichida-
torul  judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile descrise 
anterior, il reprezinta Sentinta nr. 
51 din data de 03.11.2021, de 
deschidere a procedurii falimen-
tului impotriva debitoarei SC 
Tecnogreen SRL, pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a 
Civilă de Contencios Administrativ 
s i  F i s c a l  î n  d o s a r u l  n r. 
2726/101/2018. Participarea la lici-
taţie este condiţionată de consem-
narea în contul unic de insolventa 
al debitoarei SC Tecnogreen SRL, 
pana la data de 31.03.2022 orele 
1700 a unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire a bunurilor 
imobile precum și achiziţionarea 
caietului de sarcini in suma de 
500,00 lei+TVA. Cont deschis la 
Banca Romaneasca S.A., sub nr. 

RO11 BRMA 0999 1000 8362 2047. 
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 achi-
tată garanția de licitație și contra-
valoarea caietului de sarcină la 
adresa de email: office@consul-
tant-insolventa.ro. Avand in vedere 
măsurile de prevenire a răspândirii 
virusului COVID 19 (CORONA-
VIRUS), 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 lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii suplimen-
tare la telefoanele: 0756482035, 
0 7 4 2 5 9 2 1 8 3 ,  0 7 4 5 2 6 7 6 7 6 , 
0252/354399. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala 
Timis, prin ec. Serban Valeriu.
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MEMORII pentru  
cei de mâine,

AMINTIRI din vremea 
celor de ieri

Jurnalul vă oferă o colecție-document despre cele mai tulburi vremuri din  
istoria României.  Însemnările lui Constantin Argetoianu

Preț: 
34,9 lei 

ziarul + un 
volum

Marți, 8 martie: volumul 3, 1918
Marți, 15 martie: volumul 4, 1918-1923
*Următoarele două volume vor apărea în luna aprilie

Reputat om politic, Argetoianu a notat fiecare  
detaliu al existenței sale. Scrierile sale  

reprezintă prin bogăția de informație și prin  
calitatea literară un document vital asupra  

vieții politice și sociale din România.  
Volumul 3 abordează evenimentele din 1918, unul 

dintre cei mai importanți din istoria țării
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