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l SC Romsim Aliment SRL angajează Patiser
și Cofetar în Dorohoi. CV-uri la: depunerionline2020@ gmail.com până la 10.02.2020.		
l Școala Gimnazială „Petrache Poenaru”, cu
sediul în oraș București, Str.Bacău, nr.1, Sector
5, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale temporar vacante, de: Muncitor
calificat, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 24.02.2021, ora 10:00; -Proba practică
în data de 24.02.2021, ora 12:00; -Proba interviu
în data de 24.02.2021, ora 14:00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: Generale
+școala de meserii; -vechime: minim 3 ani ca
muncitor calificat. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 5 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la
sediul Școlii Gimnaziale „Petrache Poenaru”.
Relaţii suplimentare la sediul: Școlii Gimnaziale
„Petrache Poenaru”, persoană de contact:
Manolescu Paulina, telefon 0799.214.701.
l Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Biostimulatori BIOS, cu sediul în oraşul Cluj-Napoca, str.Fântânele, nr.30, judeţul Cluj,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de: Inginer, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de 03.03.2021, ora
11:00; -Proba interviu în data de 03.03.2021, ora
09:00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: superioare: s-ing/ing chemist sau absolvent de chimie alimentară; -vechime: minim 7
ani în domeniu. Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul
Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Biostimulatori BIOS, str.Fântânele, nr.30. Relaţii
suplimentare la sediul: Centrul de Cercetare
Dezvoltare pentru Biostimulatori BIOS,
persoană de contact: Farcaș Adriana, telefon
0264/582.931; 0746.231.456.
l Școala Gimnazială „Angela Gheorghiu”
Adjud, cu sediul în municipiul Adjud, str.Repu-

blicii, nr. 90, judeţul Vrancea, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante, de: femeie de serviciu, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba practică în data de 03.03.2021, ora
11:00; -Proba interviu în data de 04.03.2021, ora
12:00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: Medii (obligatoriu cursuri de igienă
-modul II); -vechime: minim 5 ani în specialitatea postului; -cunoașterea prevederilor Ordinului nr.5487/1494/2020. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la
sediul Școlii Gimnaziale „Angela Gheorghiu”
Adjud. Relaţii suplimentare la sediul: Școlii
Gimnaziale „Angela Gheorghiu” Adjud,
persoană de contact: Ploianu Geta, telefon
0786.128.172, fax 0237/641.717.
l Primăria Comunei Sânzieni, cu sediul în localitatea Sânzieni, Str.Principală, nr.337, județul
Covasna, organizează concurs pentru ocuparea
functiei contractuale vacante, de: -Muncitor
calificat I 1 post, conform
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: -Proba practică în data de
03.03.2021, ora 10:00; -Interviul în data de
05.03.2021, ora 10:00. Pentru participarea la
concurs candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: -studii medii sau gimnaziale; -vechime în specialitate minim 5 ani;
-îndeplineşte condiţiile specifice pentru
ocuparea funcţiei contractuale; -are o stare de
sănătate corespunzătoare funcţiei contractuale
pentru care candidează, atestată pe bază de
examen medical de specialitate. Candidatii vor
depune dosarele de participare la concurs până
la data de: 23.02.2021, ora 14:00, la sediul
Primăriei Comunei Sânzieni. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Comunei Sânzieni,
persoana de contact: Bandi Levente, telefon
0730.584.174, fax 0267/366.019, E-mail: blevi@
consloc.ro
l Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”, cu
sediul în Municipiul Pitești, Str.Zimbrului, nr.3,
jud.Argeș, organizează concurs pentru ocuparea
unui post contractual aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificat şi completat de
H.G.nr.1027/2014, în cadrul instituţiei. Denumirea postului: -administrator financiar -1 post

vacant contractual pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: studii economice, specializarea
contabilitate; -vechime în contabilitate -9 ani.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă: 03.03.2021, ora 9:00, la sediul
unității; Interviu: 05.03.2021, ora 9:00, la sediul
unității. Data limită până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de concurs este
23.02.2021, la sediul unității. Date contact:
Dumitrescu Ana, tel.0248/276.340.
l La Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, numărul 85 din 02.02.2021, la anunţul cu
numărul de înregistrare 273245 al Liceului
Tehnologic „Paul Bujor” Berești, jud.Galați, Str.
Trandafirilor, nr.210, pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante: Secretar I (SSD), 1 normă,
conform HG 286/2011, se face următoarea rectificare: -în loc de: „Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii (obligatoriu): superioare didactice în specialitatea postului; -nu sunt condiții de
vechime în specialitatea postului.” se va citi:
„Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii (obligatoriu): superioare cu diplomă de
licență; -nu sunt condiții de vechime în specialitatea postului.” Restul anunţului rămâne
neschimbat. (Prezenta rectificare nu se datorează Redacţiei Monitorului Oficial al României,
Partea a III-a.)

CITATII
l Se citează Luncaşu Florinel, domiciliul necunoscut, în cauza succesorală privind pe
defunctul Luncaşu Ilie decedat la 04.09.2000, cu
ultim domiciliu în Beidaud, la data de
26.02.2021, la sediul B.I.N. Mariana Mocanu,
Babadag.
l Se citează Simon Christine, Polosan Hera
Ruxandra în dosar 837/217/2012* al Judecătoriei Darabani la data de 25 februerie 2021.
l Paratul Oros Grigore-Vasile cu domiciliul in
Petrila, Str. 8 Martie, Nr. 10, Bl. 26, Ap. 106,
Jud. Hunedoara, este citat la Judecatoria Petrosani in dosar nr.5825/278/2020, termen
25.02.2021, Camera de consiliu, Complet c.i.civil-cc, cerere de valoare redusa, in proces cu
Enel Energie SA.
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l Subsemnata Olaru (fostă Cuzuc) Cristina
Elena cheamă în dosar nr.9883/333/2019 cu
termen la data de 30.03.2021, ora 09:30, la Judecătoria Vaslui, pe numitul Cuzuc Claudiu,
pentru tăgadă paternitate.
l Vitel Dumitru cu ultimul domiciliu în sat
Orășeni Vale, com.Curtești, județul Botoșani,
este chemat în Judecătoria Botosani, în data de
16.02.2021, în calitate de pârât în Dosar
nr.15509/193/2019, în contradictoriu cu Vitel
Maria și Vitel Petru, având ca obiect partaj
succesoral.
l Dante Operator Proiect SRL, cu ultimul sediu
în Mun.București, Șos.Fabrica de Glucoză,
nr.21, biroul 9, et.3, sector 2, este citată la Tribunalul București, Secția a-VII-a Civilă, camera
E32, completul C13, în ziua de 19.03.2021, ora
12:00, în dosarul nr.22290/3/2020- procedura
insolvenţei, în calitate de Debitor, în proces cu
Elkotech Romania SRL, în calitate de Creditor.
l Numita Francisco Alfonso Nerissa, cu ultimul
domiciliu în Pitești, Trivale, bl. 18, sc. B, et. 4,
ap. 15, jud. Argeș, este chemată la Judecătoria
Pitești, în data de 25.02.2021, ora 8:30, în calitate de pârâtă, în Dosarul nr. 2612/828/2019,
având ca obiect Divorț, în contradictoriu cu
reclamantul Vulpe George.
l România. Curtea de Apel Bucureşti. Secţia I
Penală. Dosarul nr.22606/3/2015. Materia:
Penal. Stadiul procesual al dosarului: Apel.
Obiectul dosarului: constituirea unui grup
infracţional organizat (art.367 NCP). Citaţie
emisă la data de 29 ianuarie 2021. Destinatar:
Teglaş Traian, Abouriţei Cristian, Andrei Silviu,
Băcanu Adrian, Bălan Elena, Bejan Victor, Bîju
Marian, Boşneanu Ion, Breban Anton, Bugeac
Radu, Burlacu Gheorghe, Buturugă Costel,
Calotă Marius Bogdan, Călin Nicolae, Călinescu Octavian Ionuţ, Cimpoi Vasile Daniel,
Cone Florea, Constantinescu Dumitru,
Costache Ionuţ Alexandru, Cristea Marian,
Demeter Dorel Iulian, Dinu Sorin Mihai, Dinu
Ştefan Gheorghe, Dumitru Mihai, Efta Marius,
Făgărăşanu Constantin, Fătu Ana Cristina,
Fătu Viorel, Feder Constantin, Fumea
Gheorghe, Gani Galip, Gheorghiţă Marcel
Mircea, Giogu Răzvan, Roman (Gîfei) Loredana, Grădinaru Bogdan Constantin, Grigore
Valerică, Guran Constantin, Guran Dobre,

Mardar Dumitru, Marinescu Dorel Florian,
Mihai Gheorghe, Moise Marius Săndel, Moise
Mircea, Mortu Viorel, Munteanu Lenuţa,
Mureşan Marin, Nastasă Mihaela Didina,
Nicolae Ion, Nicolaescu (Nicolescu) Valentin,
Niculae Marian, Niculescu Cristian Flavius,
Niculescu Gheorghe, Niţă Bogdan, Niţică
Adrian, Oprea Dan, Oprişanu Petre, Otcă Costel
Marian, Panait Mihai, Pană Petruţa, Petcu
Virgil, Petre Marian, Petrişor Cristian, Pîrvu
Marinică, Pojoranu Dumitru Mircea, Popescu
Valentin Gheorghe, Popovici Dragoş, Popovici
Sebastian, Prună Nicolae, Pruteanu Cristinel,
Puţeanu Mihai, Radu Elena, Raus George
Michael, Rotariu Romică Mitică, Silistră
Marius, Sîrbu Dumitru, Spătaru Dragoş Daniel,
Sprîncenatu Daniela, Şufaru Cristinel, Tocală
Ovidiu Virgil, Todiraşcu Daniel, Todoruţ Ion,
Tudor George, Tunsu Cătălin Marian, Turcan
Grigore, Ungureanu Ovidiu, Ursu Emilian,
Vasile Costel, Vătămanu Neculai, Zaharia Ionuţ,
Zaharia Radu, Zainea Mihai, Dobre Ion
Alexandru, Andreiu Angelo Cristian, Cadar
Marian, Chirilă Victor Costel, Iordăchescu
Adrian, Pavel Laurenţiu Cristinel, Robu Marin,
Ştefan Lucica. Stimată doamnă/Stimate domn,
Sunteţi chemat în această instanţă, camera P55
-Ioan Tanoviceanu, Complet s1 c10 a, în data de
19 februarie 2021, ora 13.00, în calitate de
intimat în dosarul cu obiectul: constituirea unui
grup infracţional organizat (art.367 NCP).
Menționăm că: Partea citată are dreptul la un
avocat cu care să se prezinte la termenul fixat;
prevederea nu se aplică în cazul martorilor. Asistența juridică este asigurată atunci când cel
puțin unul dintre avocații părții citate este
prezent; prevederea nu se aplică în cazul martorilor. În cazurile prevăzute de art.90 şi art.93
alin.4 din Legea 135/2010 privind Codul de
procedură penală, apărarea este obligatorie, iar
în cazul în care partea nu îşi alege un avocat
care să se prezinte la termenul fixat, i se va
desemna un apărător din oficiu; prevederea nu
se aplică în cazul martorilor. În vederea exercitării dreptului la apărare, partea citată poate să
consulte dosarul aflat la arhiva instanţei; prevederea nu se aplică în cazul martorilor. partea
căreia, personal, prin reprezentant sau apărător
ales sau prin funcţionarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenţei, i s-a înmânat
în mod legal citaţia pentru un termen de judecată nu mai este citată pentru termenele ulterioare, chiar dacă ar lipsi la vreunul dintre aceste
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termene, cu excepţia situaţiilor în care prezenţa
acesteia este obligatorie potrivit legii; prevederea
nu se aplică în cazul martorilor. În caz de neprezentare nejustificată urmare a citării sau sustragere de la primirea citaţiei, o persoană poate fi
adusă în faţa instanţei de judecată pe baza unui
mandat de aducere. L.S.Președinte (ștampilă).
Semnătura grefierului.
l Numitul Burlănescu Dănuţ, cu ultimul domiciliu cunoscut în localitatea com.Corbii Mari,
Satul Vadu Stanchii, Str. Strada Mare, nr. 24
judeţul Dâmboviţa, este citat la Tribunalul
Dâmbovița pe data de 09.03.2021, ora 12.00,
sala 1 civil, Complet F12, în calitate de pârât în
dosarul civil nr.5744/120/2020, având ca obiect
exequator (recunoașterea înscrisurilor și hotărârilor străine) cu reclamanta Burlănescu Marilena.

DIVERSE
l Balint Eugen- aduc la cunoştinţa publică
faptul că pe rolul Judecătoriei Gheorgheni se
află dosarul nr. 347/234/2021 având ca obiect
deschiderea procedurii de declarare judecătorească a morţii numitului Mate Istvan al lui
Lajos, cu ultimul domiciliu cunoscut în comuna
Suseni, jud.Harghita, şi invităm orice persoană
care cunoaşte date despre cel dispărut să le
comunice instanţei de judecată.		
l SC C&C Top Bussines Development SRL
anunță publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către APM București în
cadrul procedurii de evaluare a impactilui
asupra mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului pentru poriectul
„Construire spălătorie auto self-service,
Construcții provizorii cu durata limitată”,
propus a fi amplasat în București, Sector 2,
Bd.Basarabia, nr. 101B. Proiectul deciziei etapei
de încadrare și motivele care fundamentează
pot fi consultate la sediul APM București din
Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, în zilele de luni
până vineri, între orele 09:00-12:00, precum și la
următoarea adresă de internet www. apmbuc
.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observații la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
l Compania Națională de Administrare a
Infrastructurii Rutiere (CNAIR SA), anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„Drum de legătură între A1 și DN7
(DJ711A)-lărgire la 4 benzi de circulație”,
propus a fi amplasat în Oraș Titu și Comunele
Odobești, Potlogi, Corbii Mari, județul Dâmbovița, Vânătorii Mici, județul Giurgiu. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la
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sediul autorităţii competente pentru protecţia
mediului Agenția pentru Protecția Mediului
(APM) Dâmbovița din str.Calea Ialomiței, nr.1,
județul Dâmbovița, în zilele de luni-vineri, între
orele 08:00-13:00. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul autorităţii competente
pentru protecţia mediului -Agenția pentru
Protecția Mediului (APM) Dâmbovița din str.
Calea Ialomiței, nr.1, județul Dâmbovița.
l Anunț public privind decizia etapei de încadrare. Ionescu Elena, titular al proiectului
Service Auto P+1, anunță publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de
către Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov,
pentru proiectul Service Auto P+1, propus a fi
amplasat în Str.Iozu Pavel, Nr.1, Popești Leordeni. Proiectul deciziei de încadrare și motivele
care o fundamentează pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov din
București, str.Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, în
zilele de in zilele de luni până vineri, în zilele de
luni-joi, între orele 09:00-13:00 și vineri, între
08:00-14:00, precum și la următoarea adresă de
internet http://apmif.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observații la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la
data publicării anunțului pe pagina de internet
a Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov din
București.
l Anunt public pentru procedura de autorizare
mediu, S.C. Tint S.R.L. cu sediul în Brasov,Poiana Brasov,Str Poiana Soarelui, Nr 243 anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de
autorizatie de mediu. Detalii suplimentare S.C.
TINT S.R.L. cu sediul în Brasov,Poiana Brasov,Str Poiana Soarelui, Nr 243, anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de autorizatie de mediu, in scopul desfasurarii activitatii
5510-Hoteluri Si Alte Facilitati De Cazare Similare’; 5610-Restaurante Si secundare: 5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru
evenimente 5629 - Alte activitati de alimentatie
n.c.a; 5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a
băuturilor;9313 - Activităţi ale centrelor de
fitness; 9601 -Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană; 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare; 9604
- Activităţi de întreţinere corporală. Informatii
privind impactul asupra mediului al activitatii
pentru care se solicita autorizatia de mediu pot
fi consultate zilnic, Luni, Marti, Miercuri,
Joi între orele 09:00 - 13:00 la APM Brasov Str.
Politehnicii nr.3, Braşov Jud.Braşov, cod 500019.
Observatiile, sugestiile si/sau propunerile publicului se primesc in scris la sediul APM Brasov
Str.Politehnicii nr.3, Braşov Jud.Braşov, cod
500019
l SC Ingka Investments Forest Assets SRL,
titular al planului: Amenajament silvic UP
XXIV Mehedinți cu amplasamentul în UAT

Gruia, Pristol, Gogoșu, Jiana, Pătulele, anunţă
publicul interesat asupra depunerii primei
veriuni a planului la APM Mehedinți,, în
vederea obţinerii avizului de mediu. Informațiile privind varianta de plan poate fi consultată
la sediul APM Mehedinți, - Băile Romane, nr. 3,
Drobeta Turnu Severin, zilnic, de luni până joi
între orele 8:00 - 16:00, vineri între orele 8:00 14:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic în
scris la sediul APM Mehedinți, în termen de 18
zile de la publicarea anunţului.
l SC Ingka Investments Forest Assets SRL,
titular al planului: Amenajament silvic UP V
Câmpuri - Panciu cu amplasamentul în UAT
Câmpuri, Fitionești, Mărășești, Nistorești,
Răcoasa, Soveja, Stăoane și Vidra, anunţă
publicul interesat asupra depunerii primei
veriuni a planului la APM Vrancea, în vederea
obţinerii avizului de mediu. Informațiile privind
varianta de plan pot fi consultate la sediul APM
Vrancea – Strada Dinicu Golescu, nr. 2, Județul
Vrancea și la sediul OS Ingka Investments, Str
Vâlcele, Nr 5, Focșani, Județul Vrancea, zilnic,
de luni până joi între orele 8:00 - 16:00 și vineri,
între orele 8:00 – 14:00. Observaţiile publicului
se primesc zilnic în scris la sediul APM Vrancea,
în termen de 18 zile de la publicarea anunţului.
l Anunț prealabil privind afișarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului; Denumire
județ: Prahova; Denumire UAT: Bălțești;
Sectoare cadastrale: 18, 20, 28, 32, 53, 54, și 56.
OCPI Prahova anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale numerele 18, 20, 28, 32, 53, 54, și 56, pe o
perioadă de 60 de zile calendaristice, conform
art. 14, alin.(1) și (2) din Legea cadastrului si
publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările si completările ulterioare. Data de
început a afișării: 16.02.2021; Data de sfârșit a
afișării: 16.04.2021; Adresa locului afișării
publice: Primăria Bălțești, comuna Bălțești, Str.
Bisericii, nr. 23. Repere pentru identificarea
locației: centrul satului Bălțești, Str. Bisericii, nr.
23, comuna Bălțești. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul Primăriei Bălțești, și pe site-ul ANCPI.
Alte indicații utile pentru cei interesați: tel
0244219023, fax 0244219486, e-mail primar@
primariabaltesti.ro Informații privind
Programul național de cadastru și carte funciară
2015-2023 se pot obține de pe site-ul ANCPI la
adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/
l Subscrisul C.I.I. Ciulianu Elena-Cozmina
reprezentata prin practician in insolventa
Ciulianu Elena Cozmina, anunta prin prezenta,
numirea acesteia in calitate de lichidator judiciar al debitoarei Tasty Healthy Services SRL cu
sediul in Bucureşti, Sector 3, Bld. Camil Ressu,
Nr. 16, Bl. B4BIS, Sc. A, Et. 1, Ap. 2, Cod unic
de înregistrare: 22757893, Număr de ordine în

Registrul Comerţului J40/21588/2007, cu indeplinirea atributiilor prevazute de legea 85/2014,
conform Incheierii (hotararii) din data de
28.01.2021 pronunţată de Tribunalul Bucuresti
- Secţia a VII - a Civila în dosarul nr.
11385/3/2015, prin care s-a dipus înlocuirea lichidatorului judiciar C.I.I. Anghel Ion cu lichidatorul judiciar C.I.I. Ciulianu Elena-Cozmina.
l Subscrisul Cabinet Individual de Insolventa
Ciulianu Elena-Cozmina, reprezentata prin
reprezentată prin Ciulianu Elena-Cozmina, in
calitate de lichidator judiciar al Pistrina R&M
SRL desemnat prin sentinta civila nr.
230/26.01.2021, pronuntata de Tribunalul Ilfov
in dosar nr. 1981/3/2020, notificã deschiderea
falimentului prin procedura generala prevazuta
de Legea nr. 85/2014 împotriva Pistrina R&M
SRL, cu sediul social in Oras Voluntari, Str.
Tibucani, Nr. 37A, Cam. Nr.1, Judet Ilfov, CUI
40333748, nr. de ordine in registrul comertului
J23/6082/2018. Persoanele fizice si juridice care
inregistreaza un drept de creanta nascut dupa
data deschiderii procedurii insolventei impotriva PISTRINA R&M SRL, vor formula declaratie de creanta care va fi inregistrata la grefa
Tribunalului Ilfov, cu referire la dosarul nr.
1981/3/2020, in urmatoarele conditii: a)
termenul limita pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor in tabelul suplimentar al
creantelor 25.02.2021; b) termenul limita pentru
verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si
comunicarea tabelului suplimentar al creantelor
22.03.2021; c) termenul pentru depunerea
contestatiilor la tabelul suplimentar va fi de 7
zile de la publicarea in BPI a tabelului suplimentar; d) termen pentru intocmirea si afisarea
tabelului definitiv consolidat 21.04.2021.

VANZARI AUTO
l S.C.Crosby Construct SRL nr.de ordine la
Reg.Comerțului J40/10254/2002, CUI 14947293,
sediul social în: București, str.Delea Veche, nr.1618, et.P, ap.3, sectorul 2, societate în faliment,
dosar 43939/3/2016 Tribunalul București, Secția
a VII Civilă, conform hotărârii „Adunării creditorilor” din 02.06.2020, scoate la vânzare prin
încredințare directă 2 (două) mijloace de transport auto af late în patrimoniul societății,
respectiv: autovehicul marca Ford Transit, an
fabricație 2007, număr de înmatriculare
B-62-VXB, preț de vânzare 2.200Euro, exclusiv
TVA și autovehicul marca Toyota Rav4, an
fabricație 2005, număr de înmatriculare
B-91-MHN, preț de vânzare 1.600Euro, exclusiv
TVA. Ofertele se primesc până la data de 10
februare 2020, ora 13.00, pe e-mail: cabstef@
yahoo.com sau prin poșta la sediul lichidatorului judiciar din București, b-dul N.Balcescu,
23A, sc.D, ap.114, sector 1. Relații suplimentare
se primesc la telefoanele 0722.727.947;
0729.677.777.

ADUNARI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al S.C. “Antrepriza de Construcţii Montaj Nr.1” (ACM 1)
S.A., convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în ziua de 16.03.2021, ora
10:00 la sediul societăţii din Bdul Ion Mihalache
Nr.323A, sector 1, cu următoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea şi prezentarea situaţiilor financiare
anuale simplificate încheiate la 31.12.2020; 2.
Raportul de gestiune al administratorului la
situaţiile financiare anuale simplificate încheiate
la 31.12.2020; 3. Raportul comisiei de cenzori
privind verificarea şi centralizarea situaţiilor
financiare anuale simplificate încheiate la
31.12.2020; 4. Vânzarea de active din patrimoniu; 5. Diverse. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul, a doua A.G.E.A. va avea loc în
ziua de 18.03.2021 în acelaşi loc şi la aceeaşi oră.
l Convocator. Administratorul unic al
S.C.Agatex S.A., în conformitate cu Lg.31/1990
republicată, convoacă: Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor, care va avea loc pe data
de 22.03.2021, ora 15:00, la sediul S.C. Agatex
S.A. din Timișoara, Calea Stan Vidrighin, Nr.18,
cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea raportului administratorului unic și descărcarea de
gestiune a administratorului unic. 2. Aprobarea
raportului auditorului financiar. 3. Discutarea și
aprobarea bilanțului contabil pe anul 2020. 4.
Repartizarea profitului net. 5.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 -surse
de finanțare și program de investișii. 6.Alegerea
administratorului unic și stabilirea indemnizației. 7.Alegerea auditorului financiar și stabilirea
indemnizației. Acționarii pot fi reprezentați în
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de
persoane mandatate de aceștia prin procură. Ele
vor fi depuse la secretariatul S.C.Agatex S.A. cu
48 ore înainte de ora de începerea Adunării
Generale Ordinare a Acționarilor. Acționarii
înscriși la data de 12.03.2021 în Registrul Acționarilor al S.C.Agatex S.A. ținut la sediul societății, vor avea asupra lor actul de identitate la
sedința A.G.O.A. Dacă prima convocare nu este
statutară, A.G.O.A. se va întruni a doua zi, în
același loc, la ora 15:00. Lista cuprinzând informații cu privire Ia nume, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor
propuse pentru funcția de administrator se află
la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și
completată de aceștia. Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse
în ordinea de zi, se pot consulta sau obține
contra sumei de 50Lei de la sediul S.C.Agatex
S.A. Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr.18,
telefon -0256/222.052, între orele 10.00-12.00,
începând cu data de 15.03.2021.
l Iordache Laurențiu, Președinte al Consiliului
de Administrație al DECIROM SA, cu sediul în
Constanța, Incinta Port, număr Registrul Comer-
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țului J13/516/1991, CUI:RO1890411, în temeiul
art.113 din Legea nr.31/1990, republicată,
convoacă pe data de 12.03.2021, ora 12:00, la
sediul societății, pentru acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de 11.02.2021, stabilită ca
dată de referință, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi:
1.Aprobarea contractĂrii de către Societate a
unui credit de investiții în sumă de 10.000.000
RON (zece milioane lei) la OTP Bank Romania
SA, cu garanție emisă de EximBank SA în
numele și contul Statului- schema de ajutor de
stat Covid-19, având ca destinație Proiectul de
investiții în portul Constanța- Construcția a 2
hale de depozitare și Achiziția de echipamente
pentru o perioadă de 72 luni. 2.Aprobarea structurii de garanții aferente creditului ce urmează a
fi contractat. 3.Aprobarea împuternicirii Dlui.
Iordache Laurențiu, în calitate de Administrator
al Societății pentru semnarea contractului/lor de
credit, a contractelor de garanții (mobiliare/imobiliare), a tuturor actelor adiționale aferente acestora, precum și a tuturor cererilor, documentelor
ce țin de ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri. 4.Aprobarea împuternicirii Dlui Iordache
Laurențiu pentru semnarea contractelor de
garantare/convențiilor de garantare încheiate cu
EximBank SA. Acționarii pot participa la
adunare personal sau prin reprezentant, în baza
unei procuri speciale, care va fi depusă la sediul
societății, cu cel puțin 48 de ore înainte de AGEA.
În cazul în care, la prima convocare, Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor Decirom
SA nu este statutar întrunită, a doua adunare se
va ține în data de 13.03.2021, la aceeași oră, în
același loc și cu aceeași ordine de zi. Relații suplimentare la Secretariat, telefon: 0241.601.265.
l Preşedintele Consiliului de administraţie al
Progresul SA, cu sediul în Com.Jilava, Şos.Giurgiului, nr.5, Jud.Ilfov, înregistrată la Oficiul
Registrul Comerţului Ilfov, sub nr.J23/1862/2003,
CUI:RO479001, în conformitate cu prevederile
legii 31/1990 şi cele ale actului constituitiv,
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor, pentru data de 24.03.2021, ora
12:00, la sediul societăţii. Ordinea de zi este
următoarea: I.Aprobarea înstrăinării, fie în întregime, fie parte din acesta, a imobilului teren
intravilan, în suprafaţă totală de 4.976mp,
proprietate a Progresul SA, situat în Comuna
Jilava, Şoseaua Giurgiului, nr.5, Judeţul Ilfov,
compus din teren în suprafaţă de 3.978mp,

înscris Cartea funciară nr.50265, cu număr
cadastral 50265 şi teren în suprafaţă de 998mp
înscris în Cartea funciară 53063, cu numărul
cadastral 160/23, în scopul obţinerii de resurse
financiare, pentru extinderea şi diversificarea
activităţilor, în vedere creşterii eficienţei societăţii.
II.Aprobarea preţului minim de 100Euro pe
metru pătrat, preţ fără TVA, de la care să se efectueze vânzarea imobilului. III.Diverse. În cazul în
care, la data de 24.03.2021, Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor nu îndeplineşte
condiţiile legale de întrunire, şedinţa se reprogramează în data de 25.03.2021, ora 12:00, în acelaşi
loc, cu aceeaşi ordine de zi. Accesul acţionarilor
persoane fizice este permis prin proba identităţii,
iar al acţionarilor persoane juridice, cu împuternicire dată de persoana pe care o reprezintă.
Materialele supuse dezbaterilor pot fi consultate
la sediul societăţii.

LICITATII
l SC Agecom SA- în reorganizare judiciară, in
judicial reorganisation, en redressement , cu
sediul social în loc. Baia Mare, str. Universităţii,
nr. 41, jud. Maramureş, nr. de înregistrare la RC
J24/72/1991 și CUI: 2950279, prin administrator
judiciar Reoinsolv IPURL prin Andrișan
Adrian, desemnat de Tribunalul Maramureș în
Ds nr. 996/100/2015, vinde la licitație publică, la
cel mai mare preț oferit, următoarele bunuri din
averea debitoarei: Hală Poligon de la locația
”Poligon Vechi”, Str. Universității, zona B, loc.
Baia Mare, jud. Maramureș, înscrisă în CF
108405 Baia Mare, în suprafață totală de 6120
mp, cu AF 1967-1979. Preț evaluare: 4.345.445
lei sau 918.000 euro, Prețul de pornire la licitație
este de 90% din prețul de evaluare - Participanții la licitație vor achita, în contul de insolvență al debitoarei, până în ziua licitatiei, o
garanție de 10% din pretul de pornire al licitației; Pasul de licitație este de 5% din prețul de
pornire la licitație.- Dacă un eventual adjudecatar nu plătește în termen de 30 de zile diferența de preț, pierde avansul plătit, urmând a se
organiza o nouă licitație. Raportul de evaluare
poate fi consultat la biroul administratorului
judiciar. Licitația va avea loc în data de
23.02.2021, ora 11:00 la sediul administratorului
judiciar Reoinsolv IPURL, din Baia Mare, str.
George Coșbuc, nr. 25/A, et. 4, cam. 38, jud.
Maramureș. Informații suplimentare se pot
obține la tel: 0745503123, 0749803941

l Informații generale privind autoritatea
contractantă, precum:denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact,
persoana de contact: Primăria comunei Budesti,
cod fiscal 2574085,sat Budești, comuna Budești,
str. Principală, nr.64, jud. Valcea, telefon/fax
0250-760374/0250-733993. Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea bunului
public care urmează să fie închiriat: spațiu în
suprafață de 15,60m2 situat în incinta Căminului Cultural Budești cu drept de folosință a
căii de acces, adresa str. Principală, nr.58, satul
Budești, comuna Budești, județul Vâlcea, înscris
în cartea Funciară cu nr.38850. HCL
nr.6/28.01.2021 privind aprobarea documentației de atribuire. OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ art.332-333. Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: la
solicitare în scris, către registratura Primăriei
comunei Budești, județul Vâlcea. Denumirea și
datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot
obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Achiziții Publice, din
cadrul Primăriei comunei Budesti, jud. Valcea,
Cod postal:247055. Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ: gratuit, pe suport
hârtie. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.03.2021, ora 15:30. Informații privind
ofertele: data-limită de depunere a ofertelor:
10.03.2021,ora 08:00; adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria comunei Budesti, cu
sediul în comuna Budesti, sat Budesti, strada
Principală, nr. 64, jud. Valcea, Cod postal:
247055; numărul de exemplare în care trebuie
depusă oferta: un exemplar original. Data și
locul la care se va desfașura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 10.03.2021, ora 10:00.
Sediul Primăriei comunei Budesti, sat Budesti,
strada Principală, nr.64, jud. Valcea, Cod
postal:247055. Denumirea, adresa, numarul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței:Tribunalul
Valcea, Secția Contencios Administrativ,cu
sediul in: Municipiul Ramnicu-Valcea, Scuarul
Revoluţiei nr. 1, judetul valcea, Telefon: 0

@Oferte serviciu
@Vânzări
Tel. 021/208.75.01
@Pierderi
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro @Licitații
@Diverse
250/739120;Fax: +40 250/732207,E-mail tr.
valcea.civil2@just.ro. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării:05.02.2021.
l Primaria Comunei Peștera, cu sediul în localitatea Peștera, str.Izvorului, nr.25, comuna
Peștera, jud.Constanța, organizează în data de
05.03.2021, ora 13:00, licitație pentru vânzare:
-teren intravilan, situat în localitatea Peștera, str.
Cartier Nou, nr.4, Lot 24, comuna Peștera,
județul Constanța, în suprafață de 1.011mp,
având destinație-construcție civilă. Terenul
aparține domeniului privat al comunei Peștera
și este aprobat vânzării conform HCL
nr.59/31.08.2020 și O.U.G.57/2019 privind noul
cod administrativ. Înscrierile se fac până pe data
de 04.03.2021, ora 15:00, la sediul Primăriei.
Relații suplimentare la sediul Primăriei, str.
Izvorului, nr.25A, tel.0241/856.800.
l Regia Națională A Pădurilor -Romsilva prin
Direcția Silvică Iaşi, cu sediul în Iaşi, str.
Gh.Asachi, nr.2, telefon 0232/244.680, fax
0232/244.631, organizează la sediul său în data
de 10.03.2021, orele 11:00, licitaţie publică cu
strigare pentru întreprinderi mici şi mijlocii, în
vederea vânzării următoarele obiective: 1.
„Atelier împletituri Pașcani”, situat în Str.
Morilor, nr.4, mun.Pașcani, jud.Iaşi, număr carte
funciară (CF) 63051; 2.„Brigadă Silvică Cărbunari”, situată în sat Cărbunari, com.Grajduri,
număr carte funciară (CF) 61098. În cazul
neadjudecării, se va organiza o nouă licitaţie în
aceeași zi, începând cu ora 13.00, la care poate
participa orice persoană fizică şi juridică. Obiectivele sunt amplasate pe terenuri aflate în
proprietatea publică a statului, administrate de
Regia Națională A Pădurilor -Romsilva. Terenul
nu face obiectul vânzării, urmând a fi concesionat după vânzarea construcţiilor. Prețurile de
pornire, garanția şi taxa de participare la licitaţie sunt următoarele: Obiectiv; Preț pornire
(lei); Garanție (lei); Taxă participare la licitaţie
(lei). Atelier împletituri Pașcani; 370.000; 18.500;
150. Brigadă silvică Cărbunari; 17.000; 850; 150.
Prețul de pornire la licitaţie nu conține T.V.A.
Pentru participarea la licitație potențialii
cumpărători depun la sediul Direcției Silvice
Iași următoarele documente: -pentru persoane
juridice române: a).dovada privind depunerea
garanției şi taxe de participare la licitaţie, certificate conform cu originalul; b).împuternicirea

acordată persoanei care reprezintă operatorul
economic la licitaţie, dacă este cazul; c).copie
după certificatul de înmatriculare eliberat de
Oficiul Registrului Comerţului, de pe actul
constitutiv, actele adiţionale relevante şi de pe
certificatul de înregistrare fiscală, certificate
conform cu originalul; d).dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale către organul fiscal
competent prin prezentarea unui certificat de
atestare fiscală eliberat de organele fiscale
competente; e).declaraţie pe propria răspundere
că nu se află în reorganizare judiciară sau în
faliment; f).certificat de atestare a calității de
IMM, eliberat de Camera de Comerț şi Industrie
județeană. -pentru persoane juridice străine:
a).copie după actul de înmatriculare al societății
comerciale străine; b).declarație pe proprie
răspundere că nu se află în reorganizare judiciară și faliment; c).dovada privind depunerea
garanției şi taxe de participare la licitaţie, certificate conform cu originalul. -pentru comercianți persoane fizice sau asociații familiale: a).
copie după actul de identitate; b).copie după
autorizația de funcționare eliberată de autoritatea competentă; c).dovada achitării obligațiilor
fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare eliberat de organul fiscal competent; d).dovada privind depunerea garanției şi taxe de
participare la licitaţie, certificate conform cu
originalul. -pentru persoane fizice române: a)
copie după actul de identitate; b)certificatul de
cazier judiciar care să ateste că nu au fost
condamnate penal, cu excepția condamnărilor
pentru infracțiuni rutiere; c)dovada achitării
obligațiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal
competent; d)dovada privind depunerea garanției şi taxe de participare la licitaţie, certificate
conform cu originalul. -pentru persoanele fizice
străine: a).copie după pașaport/carte de identitate; b).certificat de cazier judiciar/document
similar care să ateste că nu au fost condamnate
pentru săvârșirea unor infracțiuni similar celor
prevăzute pentru persoane fizice române. c).
dovada privind depunerea garanției şi taxe de
participare la licitaţie, certificate conform cu
originalul. Toate copiile vor fi certificate
conform cu originalul. Documentele se vor
depune până la data de 08.03.2021, orele 16.30,
la Secretariatul de la sediul organizatorului.
Documentația de licitaţie se poate procura de la
sediul Direcției Silvice Iaşi, la un preţ de 50 de
lei, TVA inclus.
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l Licitaţie Publică: 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 faliment in
bankruptcy, en faillite în dosar nr. 1168/101/2010
prin lichidator judiciar Consultant Insolvență
SPRL reprezentat de asociat coordonator
Popescu Emil, cu sediul în Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, scoate la
vânzare conform hotararii adunarii creditorilor
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 creditorului
Kruk Romania SRL, Titlul executoriu în baza
căruia lichidatorul judiciar procedează 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 localitatea
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 19.02.2021 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 achiziționeze caietul de sarcini in
suma de 500 lei plus TVA. Cont unic de insolvență: RO77CECEMH0101RON0093760 deschis
la CEC Bank Sucursala Dr. Tr. Severin. Invităm
pe toti cei care vor sa participe la şedinţa de licitaţia din data de 19.02.2021 să depună oferte de
cumpărare pana la data de 18.02.2021 orele 17:00
dovada de consemnare a pretului de 10%.
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. Avand in vedere măsurile de
prevenire a răspândirii virusului Covid 19 (Coronavirus), precum si a ordonantelor militare
emise, administratorul judiciar recomanda ca
participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem de
videoconferinta, iar in masura in care se doreste
participarea fizica se impune prezenta unui
singur 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@
consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL prin Emil Popescu
l Licitaţie Publică: Debitorul SC Ortoptimed
SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. B - dul
Carol I, nr. 73, jud.Mehedinţi, J25/173/1996,
CIF:8347596, aflat în procedură de faliment in
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bankruptcy, en faillite în dosar nr. 5772/101/2013
prin lichidator judiciar Consultant Insolvență
SPRL reprezentata de Popescu Emil, cu sediul
în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuţului, nr.7A, jud.
Mehedinţi, scoate la vânzare: - proprietate
imobiliară de tip rezidenţial compusa din casă
cu regim de înălţime S+P nr. cadastral 1272-C1,
în suprafaţă construită de 467,88 mp si suprafata utila in suprafata de 339.47 mp formată din
subsol avand 2 camere, 2 debarale, hol si casa
scării in suprafata utilă de 65,05 mp, parter:4
camere, vestibul, salon, 2 debarale, hol, cămară,
bucătărie, logie, birou, degajament şi 2 grupuri
sanitare, şi teren in suprafata de 758,00 mp,
situată în localitatea Dr.Tr.Severin, str.B – dul
Carol I, nr.73, jud.Mehedinţi; Carte Funciara
nr. 52433 – Dr. Tr. Severin, nr. cadastral 1272, Nr.
CF vechi 9476. Creditor garantat: Stoican Andi
Marian (succesor de drept Serraghis Loan
Management LTD, prin reprezentant Asset
Recovery Debts SRL) cu sediul in Bucuresti,
sector 4, str.Aurel Persu, nr.153, scara A, ap.43.
Preţul de pornire al licitaţiei publice cu strigare
este de 600.000,00 lei, pret neafectat de TVA.
Pretul de vanzare este aprobat prin hotararea
adunarii creditorilor din data de 20.02.2020.
Metoda de vanzare, respectiv licitatie publica cu
strigare a fost aprobată prin hotararea adunarii
creditorilor din data de 07.11.2019. Pretul de
evaluare, respectiv pretul de pornire a primei
licitatii publice cu strigare pentru bunul imobil
descris anterior aprobat de adunarea creditorilor
debitoarei SC Ortoptimed SRL din data de
27.06.2014, a fost in cuantum de 1.147.500 lei,
pret neafectat de TVA. Titlul executoriu în baza
căruia lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunului imobil * proprietate imobiliară
de tip rezidenţial * descris anterior: - sentinta nr.
707/2014 din data de 10.06.2014 de deschidere a
procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență
nr.5772/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului
Mehedinti ; Licitaţia publica cu strigare va avea
loc la biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la
data de 15.02.2021 orele 14:00. Informăm toți
ofertanţii 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 Ortoptimed SRL Dr.Tr.
Severin este: RO11BRMA0999100083829142
deschis la Banca Romaneasca SA. Invităm pe
toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie
din data de 15.02.2021 să depună oferte de
cumpărare și documentele în copie xerox din
care rezultă faptul că a fost achitată garanția de
licitație și contravaloarea caietului de sarcină
până la data de 12.02.2021 orele 17:00 la adresa
menționată anterior, respectiv localitatea Dr.
Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi
sau pe email office@consultant-insolventa.ro.

Somam pe toti cei care pretind vreun drept
asupra imobilului sa anunțe lichidatorul judiciar
înainte de data stabilita pentru vânzare în
termen, sub sanctiunea prevazută de lege.
Precizăm faptul că bunul imobil descris mai sus
se vinde liber de sarcini conform dispozițiilor
art. 53 din Legea 85/2006 privind procedura
insolventei, in vigoare la data inceperii procesului privind executarea silita colectiva (procedura insolventei deschisa la data de 13.05.2013)
impotriva debitorului SC Ortoptimed SRL,
precum si a dispozitiilor art. 149 din Legea
85/2006 coroborat cu dispozitiile noului cod de
procedura civila. Avand in vedere măsurile de
prevenire a răspândirii virusului Covid 19
(Coronavirus), precum si a ordonantelor militare emise, lichidatorul judiciar recomanda ca
participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem de
videoconferinta, iar in masura in care se doreste
participarea fizica se impune prezenta unui
singur participant care sa respecte masurile
impune de autoprotectie (masca, manusi, etc.).
Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi,
telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la
adresa de email : office@consultant-insolventa.
ro.; site www.consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL prin
ec. Emil Popescu

l Anunţ De Vânzare S.C. Lux Agra SRL, prin
lichidator judiciar Evoplan Insolv IPURL (fosta
C.I.I. Pohrib Ionela), anunţă scoaterea la
vânzare, a activelor societăţii debitoare, după
cum urmează: Activul Nr.1: imobilului teren în
suprafaţă totală de 50.510 mp, compus din
urmatoarele parcele: Parcela de teren arabil situată în intravilanul satului Zăiceşti, com
Băluşeni, jud. Botoşani în p.c. 1/35,2,4/1 şi 5/1,
suprafaţă totală de 8.284,00 mp, înscris în CF
295/N a com. Băluşeni, nr. topo 432. Parcela de
teren arabil - situată în extravilanul com Băluşeni, jud. Botoşani în sola 1, p.c. 1/35, suprafaţă
totală de 17.616,00 mp, înscris în CF 294/N a
com. Băluşeni, nr. topo 431. Parcela de teren
arabil - situată în intravilanul şi extravilanul
satului Zăiceşti, com Băluşeni, jud. Botoşani în
p.c. 1/37,1/38 şi 1/44, suprafaţă totală de
24.610,00 mp (din care 5.919 mp teren intravilan în p.c. 1/37,1/38,1/44 şi 18,691 mp teren
extravilan în p.c. 1/37,1/38,1/44), înscris în CF
507/N a com. Băluşeni, nr. topo 246/2-555-492.
cu preţul de pornire de 212.123,40 lei ( fara
TVA). Persoanele care pretind vreun drept
asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la
vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii,
să facă dovada acestui fapt până înainte cu
minim 5(cinci) zile raportat la data stabilită
pentru vânzare sub sancţiunea decăderii, la
sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Vasile

Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la
Sediul Lichidatorului Judiciar Din Iaşi, Str.
Vasile Lupu Nr. 43, Jud. Iaşi, ÎN data de
18.02.2021 ora 16:00, şi se va desfăşura în
conformitate cu Prevederile Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei şi ale regulamentului de vânzare aprobat de adunarea creditorilor din data de 28.09.2012. Ofertantii sunt
obligati sa depuna, pana la termenul de vanzare,
o garantie de participare la licitatie in procent de
10% din pretul de incepere a licitatiei. Garantia
se va depune in numerar, prin plata in contul
indicat de lichidator. Pentru participarea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să se
înscrie la sediul lichidatorului judiciar din mun.
Iaşi, STR. Vasile Lupu NR. 43, jud. Iaşi, până
la data de 18.02.2021 ora 15:00. Relaţii suplimentare se pot obţine: C.I.I. Pohrib Ionela la
telefoanele: 0232/240.890 ; 0742/109890, Fax
0232/240890

PIERDERI
l Pierdut atestat transport marfă pe numele
Mihăescu Marinel Savin, eliberat ARR Dolj. Se
declară nul.
l Pierdut atestat C.P.I cu nr. 0382067000 si
cartela tahograf cu nr. 000000000866W000 pe
numele Hirboceanu George le declar nule.

