
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l SC Intermak Inginerie S.R.L angajează 3 posturi 
vacante de montator placaje interior și exterior, cod 
cor.712202. Tel.0722.244.769.

l Chintoflor Construct, cu sediul in Oradea, angajeaza 
secretara. Detalii la telefon: 0743022263.

l SC Greenapple Advertising SRL, CUI RO38560552, cu 
sediul în București, angajează operator mașini multiplicat, 
cod COR 732214, vorbitor de limba turcă, experiență 
minimă 5 ani. Mai multe detalii la nr.de tel: 0739.843.125.

l Primăria Orașului Scornicești, cu sediul în oraș Scorni-
cești, Str.Unirii, nr.2, judeţul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea a două funcţii contractuale vacante, de: 
î n g r i j i t o r  c â i n i  î n  a d ă p o s t u r i ,  c o n f o r m 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 31 martie 2021, ora 10:00; -Proba 
interviu în data de 02 aprilie 2021, ora 10:00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: generale/10 clase; -vechime: 1 
an. Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Orașului Scornicești. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Primăriei Orașului Scornicești, persoană de 
contact: Lupescu Sandu-Mihail sau Floricel Mihaela, 
telefon 0249/460.444, fax 0249/460.002.

l Direcţia Cultură și Sport Mangalia organizează concurs 
prin recrutare la sediul instituţiei, Şos.Constanţei, nr.5, 
municipiul Mangalia, județul Constanţa, conform 
H.G.nr.286/2011 și H.G.nr.1027/2014, în data de 31.03.2021, 
ora 10:00 -proba scrisă și în data de 02.04.2021, ora 10:00 
-interviul, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
două posturi contractuale de execuţie vacante: 1.Îngrijitor 
-Compartimentul Sport și Agrement. Condiţii specifice 
pentru ocuparea funcţiei de Îngrijitor -Compartimentul 
Sport și Agrement: -studii -M/G; -vechime în muncă -nu 
este cazul. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
Direcţiei Cultură și Sport Mangalia, Şos.Constanţei, nr.5, 
Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, Juridic, 
Achiziţii, telefon 0729.930.454, e-mail: office@culturasport.
ro. Dosarele de concurs se vor depune la Compartimentul 
Contabilitate, Resurse Umane, Juridic, începând cu data 
de 10.03.2021, până în data de 23.03.2021, ora 16:00.

l Clubul Sportiv Chitila, cu sediul în orașul Chitila, Str.
Castanilor, nr.41, judeţul Ilfov, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: Muncitor neca-
lificat conform H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba practică în data de 31 martie 2021, 
ora 10:00; -Proba interviu în data de 31 martie 2021, ora 
12:00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii generale; -nu 
este necesară vechimea; -disponibilitate la efort; -persoană 
atentă la detalii; -de preferat să locuiască în proximitatea 
Clubului Sportiv Chitila. 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 Clubului Sportiv Chitila. Relaţii 
suplimentare la sediul: Club Sportiv Chitila -Str.Castanilor, 
nr.41 Chitila, Ilfov, persoană de contact: Purluca Andreea 
Ionela, telefon 0733.840.451.

l Şcoala Gimnazială Nr. 1 Lunca cu sediul în sat: Lunca, 
comuna Lunca, judeţul Botoșani, organizează concurs 

pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: Îngri-
jitor I, normă 0,50 pe perioadă nedeterminată, pentru 
Şcoala Gimnazială nr. 2  Zlătunoaia conform H.G. 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 31.03.2021, ora 14:00. -Proba practică în 
data de 02.04.2021, ora 13:00. -Proba interviu în data de 
02.04.2021, ora 14:00. Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: 
generale; -vechime: minim 1 an. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a la sediul Şcolii Gimnaziale Nr.1 
Lunca. Relaţii suplimentare la sediul: Şcoala Gimnazială 
Nr.1 Lunca, persoană de contact: Bresug Ioan, telefon 
0231/573.820.

l Primăria Comunei Valea Nucarilor, cu sediul în locali-
tatea Valea Nucarilor, strada I.G. Duca, nr.28, jud. Tulcea, 
organizează concurs  conform HG nr. 546/09.07.2020, 
privind modificarea si completarea HG nr. 611/09.07.2008, 
pentru aprobarea Normelor, privind organizarea și dezvol-
tarea carierei funcţionarilor publici, pentru ocuparea 
funcției publice vacante  de: Referent debutant– Compar-
timent Asistenţă Socială -1 post; Concursul se va desfășura 
la sediul Primăriei Comunei Valea Nucarilor astfel: Proba 
scrisă- 02.04.2021 -ora 10:00. Proba interviu- 05.04.2021- 
ora 11:00. Pentru participarea la concurs candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele condiții: -Condițiile prevă-
zute de art.49/ HG 611/2008, modificată prin HG nr. 
546/09.07.2020 precum și art.465-467 din O.U.G. 
Nr.57/2019, privind Codul Administrativ; Condiţii speci-
fice: -Competenţe digitale nivel avansat, certificate prin 
diplomă/ certificat de competenţe digitale; -Permis de 
conducere categoria B. Candidații vor depune dosarele de 
participare la concurs la sediul Primăriei Comunei Valea 
Nucarilor în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III- a, respectiv 
până la data de 22.03.2021, ora 10:00. Relații suplimentare 
la sediul Primăriei Comunei Valea Nucarilor, telefon 
0240/549202, orele 8:00-16:30.

l Unitatea Administrativ-Teritorială Vaslui, cu sediul în 
municipiul Vaslui, str. Spiru Haret, nr. 2, jud. Vaslui, în 
calitate de autoritate tutelară și unic asociat al Societății 
Comerciale „Goscom Vaslui” SA, prin Comisia de 
evaluare/selecție a candidaților pentru Consiliul de admi-
nistrație al acestei societăți, desfășoară în perioada 
12.04.2021-16.04.2021, procedura de evaluare/selecție 
prealabilă a candidaților pentru postul de administrator al 
Societății „Goscom Vaslui” SA, în conformitate cu O.U.G. 
nr.109/2011/A și cu Normele metodologice de aplicare a 
O.U.G. nr.109/2011/A aprobate prin H.G. nr.722/2016. 
Documentele pe baza cărora se organizează procedura de 
selecție (scrisoare de așteptări, condiții minime ce trebuie 
îndeplinite de candidați, documente necesare pentru depu-
nerea candidaturii, criterii de evaluare, alte documente și 
informații relevante pentru procedură) sunt disponibile pe 
site-ul primariavs.ro. Termenul pentru transmiterea docu-
mentelor aferente candidaturilor pot fi depuse pana pe 
data de 05.04.2021, ora 16:00, la adresa Primăriei Munici-
piului Vaslui, cod poștal 730139, în plic închis cu mențiunea 
„Candidatură pentru funcția de administrator al Societății 
Comerciale „GOSCOM VASLUI” SA”. Pentru clarificări 
utilizați adresa de e-mail: resurseumane@primariavaslui.
ro. Candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosa-
relor vor fi evaluați în cadrul interviului, ora, punctajul și 
locul desfășurării acestuia urmând a fi anunțate pe site-ul 
și la sediul Unității Administrativ-Teritoriale a Munici-
piului Vaslui. Relații suplimentare se pot obține la sediul 
Unității Administrativ-Teritoriale a Municipiul Vaslui, de 

la Serviciul Resurse Umane, Organizare, Securitate și 
Sănătate în Muncă, etaj II, camera 202 sau la telefon 
0235/310.999, int.161.

l Anunț De Participare Pentru Angajare Expert Evalu-
ator; Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul în 
Drobeta Turnu Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare II 
sub nr.0649, având CUI 31215824, prin reprezentant ec. 
Popescu Emil în calitate de lichidator judiciar al debitoarei 
Mola N. Sorin Laurenţiu P.F.A, CIF: 36827395; com.
Devesel, sat.Scăpău, str.Principală nr.249, jud.Mehedinţi, 
F25/573/2016, în temeiul dispozițiilor art. 61 din Legea 
85/2014 angajeaza expert evaluator membru ANEVAR 
care sa efectueze procedurile de evaluare a bunurilor 
mobile  din patrimoniul debitoarei Mola N. Sorin Laurenţiu 
P.F.A: - Scarificator marca Maschio Attila 300-7, serie sasiu 
HRR850504, an productie: 2017; - Tractor Case IH 
Magnum 340, serie sasiu JJAM0340AHRF01276, an 
productie 2017; - Grapa cu discuri Gregoire Besson, serie 
sasiu N1429994, an productie 2017; - Tractor Case IH 
Luxxum 120, serie sasiu DBDLX120KJSS01200, an 
productie 2018; -Tractor Case IH Farmall C 115, serie sasiu 
HLRFC115H3LF03409, an productie 2018; - Incarcator 
frontal Stoll FZ 10, echipat cu Cupe Robust M2.2, serie 
sasiu 7096667, an productie 2018; - Masina de imprastiat 
amendamente Sulky DX 30, serie sasiu 18AE03126, an 
productie 2018; - Semanatoare paioase Sulky Tramline SX 
4M, serie sasiu 18NX03110, an productie 2018; - Semana-
toare prasitoare Gaspardo MTR 6, serie sasiu HG9271010, 
an productie 2018; - Pulverizatoare tractate Unigreen/
Campo32P-ALA B24, serie sasiu JGU850325, an productie 
2018; Bunurile sunt depozitate la sediul furnizorului Titan 
Machinary din localitatea Dragomiresti Deal, jud. Ilfov. 
Lichidatorul judiciar precizează faptul că ofertele cu 
privire la efectuarea procedurilor de evaluare trebuie să 
cuprindă: -onorariul solicitat pentru efectuarea procedu-
rilor de evaluare (inclusiv cheltuieli cu deplasarea, taxe, 
impozite și contribuții); -perioada de timp de efectuare a 
procedurile de evaluare din momentul desemnarii. Ofertele 
pot fi transmise pe fax 0252354399 sau email office@
consultant-insolventa.ro la sediul din Dr Tr Severin Str 
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti până la data de 
12.03.2021 orele 17:00. Lichidator judiciar, Consultant 
Insolventa SPRL, ec. Popescu Emil

CITAȚII
l Sentința civilă nr.1196 din 28.12.2020, pronunțată de 
Judecătoria Liești, jud.Galați, în dosarul nr.998/838/2020. 
Admite acțiunea civilă formulată de reclamantul Marin 
Alexandru, domiciliat în com.Liești, jud.Galați. Desface 
căsătoria încheiată cu pârâta Marin Maria, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în com.Liești, jud.Galați, din vina 
exclusivă a pârâtei. Pârâta va reveni la numele avut ante-
rior, de Sava. Cu apel în termen de 30 de zile de la comuni-
care.

l Prin Sentința 8151/2020, pronunțată în dosarul 
nr.33581/245/2017, Judecătoria Iași: Admite cererea de 
chemare în judecată formulată de reclamantul Vlase 
Alexandru, cu domiciliul procedural ales în Iași, Str.Tătă-
rași, nr.65, în contradictoriu cu pârâta Vlase Diana Geor-
giana, cu domiciliul în Iași, Str.Pădurii nr.6, bl.I.A.S. sc.C, 
et.2, ap.6. Constată că masa bunurilor comune a părtilor se 
compune din imobilul boxă situat în mun.Iași, achizitionat 
prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub 
nr.1302/11.08.2004 la BNP Raluca Răzusi. Constată că 
reclamantul Vlase Alexandru a avut o cotă de contribuție 

de 50%, iar pârâta Vlase Diana Georgiana o cotă de 50% la 
dobândirea bunului imobil mai sus menționat. Constată că 
valoarea masei de împărțit este de 18.781,23Lei. Dispune 
ieșirea din indiviziune a părților. Atribuie reclamantului 
Vlase Alexandru în natură imobilul boxă situat în mun.Iași, 
achiziționat prin contractul de vânzare-cumpărare autenti-
ficat sub nr.1302/11.08.2004 la BNP Raluca Răzusi. Obligă 
pe reclamantul Vlase Alexandru să achite pârâtei Vlase 
Diana Georgiana suma de 9.390,61lei cu titlul de sultă 
pentru egalizarea loturilor. În temeiul dispozițiilor art.453 
Cod procedură civilă, urmare a compensării cheltuielilor 
suportate de părți, obligă pe pârâta Vlase Diana Georgiana 
la plata către reclamantul Vlase Alexandru a sumei de 
3.440Lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu drept de apel 
în 30 zile de la comunicare. Cererea și motivele de apel se 

vor depune la Judecătoria Iași sub sancţiunea nulităţii, 
conform art.471 alin.1 Cod procedură civilă. Pronunţată 
azi 06.10.2020, conform art.396 alin.2 Cod procedură 
civilă.

SOMAȚII
l România, Judecătoria Deta Județul Timiș, Dosar nr. 
2609/220/2020 Din 01 martie 2021, Operator de date cu 
caracter personal nr. 5271; Somație: Având în vedere acți-
unea civilă formulată de către petenții Cîrnu Mihalache- 
Florea Şi Cîrnu Nicoleta-Marcela, ambii cu domiciliul în 
sat Berecuța, comuna Birda, nr. 83, județul Timiș, având ca 
obiect uzucapiune, înregistrată pe rolul acestei instanțe sub 
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NOTIFICARE
 Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Ca-
raş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, notifică deschi-
derea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC RFG COSMIN PALET SRL, 
prin Încheierea civilă nr. 12/JS/CC/04.03.2021  pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a 
II-a Civilă, în Dosarul 561/115/2021. Debitorul SC RFG COSMIN PALET SRL are obligaţia ca în 
termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevă-
zute la art. 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenţei. Creditorii debitorului SC 
RFG COSMIN PALET SRL  cu sediul social în comuna Iablanița, sat Globu Craiovei, nr.237, jud. 
Caraş-Severin, Număr de ordine în Registrul Comerţului  J11/98/2017, CUI 37123770 trebuie să 
procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei 
la Tribunalul Caraș-Severin până la termenul limită din data de  19.04.2021. Cererile trebuie 
însoțite de taxa de timbru în valoare de 200 lei.

LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE
Subscrisa S.C.  Silva Internațional S.A. – în faliment, cu sediul în localit. Caransebeș, str. Șesul 
Roșu, nr. 1, jud. Caraș-Severin, Nr. Reg. Com. J11/390/1994, CUI RO 5557801 face cunoscut 
faptul că în data de 23.03.2021, ora 12 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din localitatea 
Reșița, str. Horea bl.A2, parter, jud. Caraș-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea  
următoarelor bunuri imobile:
1. Spații industriale, situate în localitatea Caransebeș, str. Șesu Roșu, nr.1, jud. Caraș -Severin 
compuse din:
- 3 hale de producție 
- 3 cladiri administrative
- Teren 14.379 mp. Prețul de pornire al licitației este de 178.815 euro. Vânzare în bloc.
2. Proprietate industrială, situata în localitatea Caransebeș, zona Valea Cenchii, jud. Caraș-Se-
verin, compusă din
 - hala – fost depozit fructe capacitate 5.500 tone
 - teren – 13.345 mp. Prețul de pornire al licitației este de 104.329 euro. Vânzare în bloc.
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea de 500 lei 
(plus TVA), pentru fiecare imobil în parte. Taxa de participare la licitație este de 500 lei (plus 
TVA), pentru fiecare imobil în parte. Data limită de cumpărare a caietului de sarcini și înscrierea 
la licitație este cu o zi înainte de data licitației. Garanția de participare la licitație este de 10% 
din prețul de pornire al licitației, pentru fiecare imobil licitat. În cazul în care bunurile nu vor fi 
valorificate la data de 23.03.2021, următoarele licitații vor avea loc în zilele: 06.04.2021, 
20.04.2021, 06.05.2021. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212940 sau la se-
diul lichidatorului judiciar. 



dosar nr. 2609/220/2020, prin care au solicitat constatarea 
dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului 
înscris în: C.F. nr. 402528 Birda cu nr. cadastral/ topografic 
402528, constând în teren extravilan (arabil) în suprafață 
totală de 12.000 mp, imobil situat în extravilanul localității 
Berecuța, județul Timiș, (tarla A2156/2/1; parcela 36) aflat 
în proprietatea tabulară a numitei Bot Florica/Floare, 
decedată la data de 27.01.1994, în Gătaia, județul Timiș, cu 
ultim domiciliu în comuna Berecuța, nr. 54, județul Timiș. 
SOMĂM pe toți cei interesați să formuleze OPOZIȚIE la 
prezenta acțiune, în termen de 1 lună de la data publicării 
acestui anunț, care se va comunica în scris, la această 
instanță, urmând a se menționa numărul de dosar indicat 
mai sus. În cazul în care, nu se va formula opoziție în 
termen de 1 (una) lună de la data ultimei publicații, 
instanța va soluționa cererea. Președinte: Hauder Ștefania 
Dochița; Grefier: Craiovan Liliana-Corina

DIVERSE
l Comuna Săpoca solicită la Administraţia Bazinală de 
Apă Buzău-Ialomiţa, aviz de gospodărire a apelor privind 
proiectul „Dezvoltare sistem inteligent de distribuţie de 
gaze naturale în comuna Săpoca, judeţul Buzău”. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 
0238.508.144.

l S.C. Abraziv Trade S.R.L., titular al proiectului 
„Construire hală de producţie”, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Mureș: fără efectuarea evaluării 
impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul 
„Construire hală de producţie”, propus a fi amplasat în 
jud.Mureș, loc. Sânpaul, fnr. Proiectul deciziei de încadrare 
și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe 
site-ul A.P.M.Mureș (http://apmms.anpm.ro). Publicul 
interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publi-
cării anunţului pe pagina de internet a A.P.M.Mureș. 

l Unitatea administrativ-teritorială Șimnicu de Sus, din 
judeţul Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.35, începând cu 
data de 15.03.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Comunei Șimnicu de Sus, conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenţiei Naţionale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare 
depuse prin orice alte mijloace decât cele menționate mai 
sus nu vor fi luate în considerare.

l Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor 
tehnice ale cadastrului. Denumire județ: Dâmbovița. Denu-
mire UAT: Niculești. UAT Niculești și OCPI Dâmbovița 
anunța reluarea publicarii documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru UAT Niculești, sectoarele cadastrale nr. 14 pe 
o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14 alin.
(1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare 
nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Data de început a afișării: 15.03.2021. Data de 
sfârșit a afișării: 14.05.2021. Adresa locului afișării publice: 
Localitatea Niculești, județul Dâmbovița. Repere pentru 
identificarea locației: Sediul Primăriei Niculești, județul 
Dambovița. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul Primăriei Niculești, județul 
Dâmbovița. Alte indicații pentru cei interesați: Informații 
privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 
2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://
www.ancpi.ro/pnccf/

l Subscrisul Cabinet Individual de Insolventa Ciulianu 
Elena-Cozmina, reprezentata prin reprezentată prin av. 
Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate de lichidator judiciar 
al Valex Distribution SRL desemnat prin sentinta civila nr. 
935/26.02.2021, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Secţia 
a VII-a Civila in dosar nr. 9941/3/2020, notificã deschiderea 
falimentului prin procedura generala prevazuta de Legea 
nr. 85/2014 împotriva Valex Distribution  SRL, cu sediul 

social in București Sectorul 6, Str. Bostanilor, Nr.4, Bloc 14, 
Sc.1, Et.3, Ap.25, CUI  15388025, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/5596/2003. Persoanele fizice si juridice care 
inregistreaza un drept de creanta nascut dupa data deschi-
derii procedurii insolventei impotriva Valex Distribution  
SRL, vor formula declaratie de creanta care va fi inregis-
trata la grefa Tribunalului Bucuresti - Secţia a VII-a Civila, 
cu referire la dosarul nr. 9941/3/2020, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor in tabelul suplimentar al creantelor 
12.04.2021; b) termenul limita pentru verificarea creantelor, 
intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar 
al creantelor 12.05.2021; 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 
11.06.2021.

l Subscrisul Cabinet Individual de Insolventa Ciulianu 
Elena-Cozmina, reprezentata prin reprezentată prin  
Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate de lichidator judiciar 
al PZP Management SRL SRL desemnat prin sentinta 
civila nr. 1114/04.03.2021, pronuntata de Tribunalul Bucu-
resti - Secţia a VII-a Civila in dosar nr. 20434/3/2019, noti-
ficã deschiderea falimentului prin procedura simplificata 
prevazuta de Legea nr. 85/2014 împotriva PZP Manage-
ment SRL SRL, cu sediul social in București, Sectorul 2, 
Str. Berindei Ion, Nr. 11, Bl. 1-2, Sc. B, Et. 7, Ap. 55, CUI 
18120239, nr. de ordine in registrul comertului 
J40/18989/2005. Persoanele fizice si juridice care inregis-
treaza un drept de creanta nascut dupa data deschiderii 
procedurii insolventei impotriva PZP Management SRL 
SRL, vor formula declaratie de creanta care va fi inregis-
trata la grefa Tribunalului Bucuresti - Secţia a VII-a Civila, 
cu referire la dosarul nr. 20434/3/2019, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor in tabelul suplimentar al creantelor 
05.04.2021; b) termenul limita pentru verificarea creantelor, 
intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar 
al creantelor 28.04.2021; 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 
28.05.2021

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator Adunare Generală 08.04.2021 la ora 13:00. 
Asociația de Ajutor Mutual ADAM- București convoacă 
Adunarea Generală a membrilor săi pentru data de 
09.04.2021, la ora 13:00, la adresa: București, bd.Regina 
Maria, nr.21, etaj 1, sect 4. În cazul neîndeplinirii condițiilor 
legale de validitate stabilite de Statut, Adunarea Generală 
va fi reprogramată în data de 12.04.2021, la ora 13:00, în 
același loc, cu aceeași ordine de zi. Ședința va avea urmă-
toarea Ordine de Zi: Prezentarea activității Asociației de 
Ajutor Mutual ADAM- București aferentă perioadei 01 
Oct. 2020-31 Mart 2021 sub formă de statistici. Reevalu-
area și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 
anul 2021. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de 
rezultate pentru anul 2020. Diverse. Fiecare membru poate 
adresa întrebări și propune sugestii pentru ordinea de zi, 
până la data de 2 aprilie 2021, la următoarea adresă de 
email: mihaelavaduva@cag.ro. Identificarea membrilor la 
Adunarea Generală se va face cu Cartea de Identitate.

l Convocare: Administratorul Unic al SETUM S.A. Bucu-
resti convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 
SETUM SA in data de 05.04.2020, ora 8:00, la sediul socie-
tatii din str. Preciziei nr. 32, sector 6, Bucuresti. Ordinea de 
zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SETUM 
SA: 1.Prezentarea si aprobarea Bilantului Contabil pe anul 
2020; 2.Prezentarea si aprobarea Raportului Comisiei de 
Cenzori la Bilantul Contabil pe anul 2020; 3.Prezentarea si 
aprobarea Raportului Administratorului Unic pe anul 
2020; 4.Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si 
Cheltuieli pe anul 2021; 5.Prezentarea si aprobarea Progra-
mului de Investitii pe anul 2021; 6.Remuneratia Adminis-
tratorului Unic; 7.Remuneratia Comisiei de Cenzori; 8.
Alegerea Comisiei de Cenzori; 9.Aprobarea scoaterii din 
functiune a unor mijloace fixe; 10.Aprobarea imputernici-

tilor societatii pentru derularea operatiunilor bancare; 11.
Aprobarea efectuarii, in functie de oportunitatile pietei, de 
investitii financiare in limita a 1 000 000 euro; 12.Imputer-
nicirea Administratorului Unic si a secretarului Adunarii 
Generale Ordinare a Actionarilor pentru semnarea si 
indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a 
hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor; 13. 
Diverse. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare pentru 
desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, se 
convoaca o a doua Adunare Generala Ordinara a Actiona-
rilor pentru data de 06.04.2020, ora 8:00, la sediul societatii 
SETUM SA din str. Preciziei nr. 32, s.6, Bucuresti.

l Convocare. Consiliul de Administratie al S.C. Palplast 
S.A. (“Societatea”), cu sediul în Sibiu, Str. Dulgherilor 
nr.26, Jud. Sibiu, J32/1834/1994, CIF RO 6684374, 
convoacă, în temeiul art. 111 și 117 din Legea nr. 31/1990, 
republicată, Adunarea Generală Ordinară, a acționarilor 
pentru data de 26.03.2021, ora 12:00, la sediul Societăţii. În 
cazul în care la data menţionată nu se întrunește cvorumul 
de prezenţă prevăzut de lege, se convoacă și se fixează, în 
temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua 
Adunare Generală Ordinară pentru data de 27.03.2021 ora 
12.00, la sediul Societăţii.  Ordinea de zi a Adunării Gene-
rale Ordinare este următoarea: 1) Prelungirea mandatelor 
membrilor existenți ai Consiliului de Administrație pentru 
durata de 1 an; 2) Împuternicirea d-nei Alina Florescu în 
calitate de Director Economic al Societății pentru efectu-
area formalităţilor aferente depunerilor hotărârii de mai 
sus la Registrul Comerțului, cu posibilitatea submandatării 
altor persoane. Începând cu data convocării, documentele 
și materialele informative referitoare la problemele de pe 
ordinea de zi se pot consulta și procura de la sediul Socie-
tăţii. Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea 
acţionarilor în adunare se pot obţine de la sediul Societăţii. 
Reprezentarea actionarilor se va putea face și prin alte 
persoane decât acționari, cu excepția administratorilor, pe 
bază de procură specială al cărei formular se poate obține 
de la sediul Societății. Un exemplar al procurii speciale se 
va depune/expedia la sediul Societăţii până la data de 
22.03.2021 ora 12:00, un altul urmând a fi pus la dispoziţia 
reprezentantului pentru că acesta să își poată dovedi cali-
tatea de reprezentant. Președintele Consiliului de Adminis-
tratie -Dl Yedil Utekov.

l Convocator Adunare Generală: Consiliul de Adminis-
traţie al S.C.M. „IGIENA„ în baza Actului Constitutiv, 
art.24, alin.5, convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
cooperatorilor pe parcursul a 2 zile, în ziua de 31.03.2021 
ora 8.30, şi în data de 01.04.2021 începând cu ora 8.30 până 
la ora 15.00, respectând O.U.G. 62/2020 şi alte acte norma-
tive care prevăd măsuri de prevenire a răspândirii 
COVID-19. În ziua de 31.03.2021 ora 8.30, Adunarea 
Generală Ordinară a SCM Igiena are loc în Sala Studio 
Profesional al S.C.M. Igiena, folosind mijloace de comuni-
care la distanţă cu împuterniciţii cooperatori şi se prezintă 
următoarea ordine de zi: 1). Raportul privind activitatea 
economico-financiară desfăşurată în anul 2020, aprobat de 
Consiliul de Admninistraţie şi realizarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2020. Aprobarea bilanţului 
pentru anul 2020. 2). Contul de profit şi pierderi şi reparti-
zarea profitului net pe anul 2020. 3).  Bugetul de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2021. 4). Aprobarea programelor de 
măsuri pentru realizarea bugetului pe anul 2021. 5). Apro-
barea sistemului de salarizare al societăţii pentru anul 
2021 şi a clauzelor generale privind raporturile de muncă 
dintre S.C.M. Igiena şi cooperatori, în conformitate cu 
Legea nr.1/2005, Actul Constitutiv al S.C.M. Igiena şi 
Hotărârea nr. 11/2006, Hot.3/2011 precum şi Convenţia 
colectivă de muncă pentru anul 2021-2022. 6). Raportul 
comisiei de cenzori. 7). Raportul Consiliului social. 8). 
Aprobarea nivelului de participare la capitalul social pe 
anul 2021, conform prevederilor Actului Constitutiv şi 
aprobarea diminuării capitalului social cu contravaloarea 
părţilor sociale a persoanelor cărora le-a încetat calitatea 
de membru cooperator şi restituirea contravalorii acestora 
conform situaţiei anexate. 9). Ratificarea cererilor de coop-
tare în SCM Igiena pe perioada anului 2020, cât şi a 
excluderilor în perioada menţionată. 10). Ratificarea 
contractelor de închiriere în conformitate cu Actul Consti-
tutiv. 11.) Alegerea Consiliului Social; 12). Aprobarea 

efectuării formalităţilor pentru înscrierea la Registrul 
Comerţului a modificărilor privind radierea punctelor de 
lucru desfiinţate, conform legii. 13.) Delegarea competenţei 
Consiliului de Administraţie al SCM Igiena cu privire la 
eventualitatea vânzării unor spaţii, în funcţie de necesită-
ţile economice ale societăţii şi cu privire la încetarea activi-
tăţii unor saloane în care se prestează servicii în meseriile 
specifice societăţii noastre. 14.)  Prezentarea Proiectului de 
hotărâri. În ziua de 01.04.2021 ordinea de zi a Adunării 
Generale a SCM Igiena este următoarea:  1.) Alegerea 
Preşedintelui SCM Igiena prin vot secret. 2.) Alegerea 
Consiliului de Administraţie prin vot secret. 3.) Alegerea 
comisiei de cenzori prin vot secret. 4.) Aprobarea Proiec-
tului de hotărâri. Împuterniciţii se vor prezenta la sediul 
societăţii pe grupe, începând cu ora 8.30, în vederea exerci-
tării votului secret. Consiliul de Administraţie asigură 
desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a SCM Igiena 
în condiţii corespunzătoare, respectând normele de preve-
nire a răspândirii Covid-19. Consiliu de Administraţie.

l Convocare. Președintele Consiliului de Administrație al 
Societății Remat S.A. domnul Gabreanu Ion, cetățean 
român, domiciliat în municipiul Călărați, strada Tudor 
Vladimirescu, nr.2, bl.B17, sc.1, et.1, ap.3., județul Călă-
rași, cu sediul în municipiul Călărați, strada Varianta 
Nord, nr.1, județul Călărați, înregistrată la Oficiul Regis-
trului Comerțului de pe lângă Tribunalul Călărași sub 
nr.J51/212/1991 și C.U.I. 1921852 atribuit RO, tel/fax 
0242/331.21, 0242/331.861, în temeiul art.117, din Legea 
31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu 
modificările și competările ulterioare, cf. Art.14 din 
Statutul Societății, convoacă Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acționarilor Societății în data de 12.04.2021, ora 
12:00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi: 1. 
Contractarea de către societate a unui credit de până la 
535.000Euro (cincisutetreizecisicincimiieuro), aprobat în 
mod legal și statutar, în unanimitate și garantarea acestui 
credit, plus dobânzi, comisioane, penalități, precum și 
orice alte sume datorate Bâncii în baza contractului de 
credit, prin constituirea a următoarelor garanții în 
favoarea Bâncii, asupra bunurilor proprietatea Societății, 
după cum urmează: a)Ipotecă reală mobiliară asupra 
echipamentelor ce vor fi finanțate din credit, proprietatea 
Împrumutatului. b)Ipotecă reală mobiliară având ca 
obiect toate disponibilitățile bănești prezente și viitoare/
soldurile creditoare aflate în conturile și subconturile 
împrumutaților prezente și viitoare deschise la Bancă, ce 
va fi înregistrată în Arhiva Electronică de Garanții Reale 
imobiliare. c)Ipotecă mobiliară asupra creanțelor bănești 
rezultate din contractele/ polițele de asigurare emise de o 
companie de asigurări agreată de Bancă, având ca obiect 
bunurile asupra cărora s-a constituit o garanție în 
favoarea Băncii. 2. Aprobarea că pe durata contractului 
de credit și orice prelungire a acestuia, societatea să nu 
repartizeze profitul obținut sub formă de dividende, fără 
acordul prealabil scris al Băncii și creditele acordate de 
asociați și/sau de societăți comerciale care au asociați/
acționari comuni cu Împrumutatul -creditele intra-grup 
-vor fi subordonate prezentului Credit, atât ca drept de 
preferință la plată, cât și ca drept de executare în limita a 
700.000RON pe trimestru. 3. Mandatarea, pentru 
semnarea în numele și pe seama Societății a următoarelor 
persoane: -Gabreanu Ion -administrator, Prețedinte al 
Consiliului de Administrație și Director General; -Ana 
Elena -Administrator, în calitate de reprezentanți ai Socie-
tății, pentru ca împreună sau separat: a)să o reprezinte cu 
depline puteri în fata Băncii, Notarului Public, autorită-
ților publice, oricăror terți; b)să negocieze și să accepte 
clauzele contractuale; c)să semneze contractele de credit și 
de garanții, contractul cadru pentru tranzacții de trezo-
rerie (master agreement) și cele aferente acestuia, inclusiv 
cele de garanție financiară, orice alte acte adiționale la 
acestea, precum și orice alte documentele necesare în 
legătură cu aceste contracte; d)să îndeplinească orice altă 
activitate legală pe care o va considera necesară scopului 
mai sus menționat. Mandatul de mai sus este acordat 
inclusiv pentru orice modificări ulterioare ale contractelor 
bancare anterior menționate, incluzând și nelimitându-se 
la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea creditului și 
obiectul garanțiilor. În situația în care persoana împuter-
nicită, se va afla în imposibilitate de a duce la îndeplinire 

prezentul mandat, Adunarea va împuternici pe domnul 
Gabreanu Ion și pe doamna Ana Elena să desemneze o 
altă persoană pentru aducerea la îndeplinire a acestui 
mandat. Acționarii pot participa și vota în Adunarea 
Generală Extraordinară atât personal cât și prin împuter-
nicit. Acționarii persoane juridice vor fi reprezentate prin 
împuternicit a cărui împuternicire trebuie semnată și 
ștampilată de către reprezentantul legal al persoanei 
juridice. Acționarii persoane fizice pot fi reprezentanți de 
alte persoane fizice prin procura specială pentru AGEA, 
conform modelului aflat la sediul societății, și care poate 
fi pus la dispoziție după publicarea convocatorului.

LICITAȚII
l Comuna Gorban, anunţă desfășurarea ședinţei de atri-
buire directă pentru închirierea pășunii comunale rămase 
în urma rezilierii contractelor de închiriere sau a diminuării 
de suprafaţă în data de 25.03.2021 aflate în extravilanul 
comunei Gorban,  jud. Iași, astfel: -ora 09:00, pentru satul 
Podu Hagiului, -ora 10:00 pentru satul Gorban, -ora 11:00 
pentru satul Scoposeni, -ora 12:00 pentru satul Gura 
Bohotin, -ora 13:00 pentru satul Zberoaia. Atribuirea 
directă se desfășoară la fiecare școală din satele enumerate 
mai sus la orele stabilite. Documentaţia de atribuire se află 
la sediul primăriei comunei Gorban și se poate obţine 
gratuit, iar cererile pentru atribuire directă se pot depune la 
sediul primăriei Comunei Gorban până la data de 
24.03.2021.

l Sucursala CEC Bank Zalău cu sediul în Bulevardul 
Mihai Viteazu, nr. 7, bloc. D, județul Sălaj, organizează în 
data de 24 martie 2021, ora 12:00, licitaţie deschisă fără 
preselecţie pentru vânzarea unui autoturism Dacia Logan, 
conform detaliilor urmatoare: Nr.înm. B 66 JFY, an 
fabr.2007, primul proprietar, motor 1.461cmc, motorină, 
125.406km rulați, culoare gri, preţul minim de pornire de 
4.950Lei. Dosarul de prezentare se poate achiziționa de la 
sediul Sucursalei Cec Bank Zalău, contra sumei de 20 lei/
dosar -inclusiv TVA, până la data de 22 martie 2021, între 
orele 09.00-17.00. Vizionarea autoturismului se poate face 
la sediul de mai sus, de către persoanele care au achiziți-
onat dosarul de prezentare, numai în zilele lucrătoare din 
perioada 10 martie-22 martie 2021 și în intervalul orar 
09:00-17:00. Informaţii suplimentare puteţi obţine la 
telefon 0260/611.163; 0260/611/750, int.41006.

l CEC Bank S.A. Sucursala Drobeta Tr.Severin cu sediul 
în Drobeta Tr.Severin, Str.D.Cantemir, nr.6, jud.Mehedinți, 
organizează în data de 19.03.2021, ora 13:00, licitaţie 
deschisă fără preselecţie pentru vânzarea autoturismului 
Dacia Logan cu nr.înmatriculare MH 50 VIU, an fabr.2008, 
primul proprietar, motor 1.461cmc, motorină, 214.644Km 
rulați, culoare gri, preţul minim de pornire de 5.640Lei. 
Dosarul de prezentare se poate achiziționa de la sediul 
Sucursalei CEC Bank Drobeta Tr.Severin, la pretul de 
20Lei -inclusiv TVA, până la data de 18 martie 2021, ora 
16.00. Vizionarea autoturismului se poate face la sediul de 
mai sus, de către persoanele care au achiziționat dosarul de 
prezentare, numai în zilele lucrătoare din perioada 10-18 
martie 2021 și în intervalul orar 09.00-16.00. Informaţii 
suplimentare puteţi obţine la telefon 0252/316.153, 
int.36017, 36009, 36036.

l CEC Bank S.A. Sucursala Tg-Jiu -str.Tudor Vladimi-
rescu, nr 14, jud. Gorj, organizează în data de 17.03.2021, 
ora 10:00, licitație deschisă fără preselecție pentru vânzarea 
unui autoturism Dacia Logan conform detaliilor urmă-
toare: 1.Nr.de înm.GJ 11 SBK, an fabr.2007, primul propri-
etar, motor 1.461cmc, motorină, 207.944km rulați, culoare 
gri met., preţul minim de pornire de 3.400Lei. Dosarul de 
prezentare se poate achiziționa de la sediul CEC Bank SA 
Sucursala Tg-Jiu, contra sumei de 25 lei/dosar -inclusiv 
TVA, până la data de 16 martie 2021, între orele 09:00-
16:00. Vizionarea autoturismului se poate face la sediul de 
mai sus, de către persoanele care au achiziționat dosarul de 
prezentare, numai în zilele lucrătoare din perioada 08 
martie-16 martie 2021 și în intervalul orar 09:00-16:00. 
Informaţii suplimentare puteţi obţine la telefon 
021.311.11.19, int. 30019.
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l S.C. Andibo SRL prin lichidator judiciar CII Cismaru 
Elena vinde prin licitatie publica sau negociere imobilul in 
suprafata construita de 182.64 mp situat in Comuna Isvoa-
rele, jud.Giurgiu, la pretul de 22.500 euro, pret redus cu 
50%. Licitatiile vor avea loc in zilele 11, 12, 15, 17, 19, 22, 
24 si 26 martie 2021, orele 14:00 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str.Plaiesilor, nr.47, jud.Prahova. Regu-
lamentul de vanzare si caietul de sarcini se pot obtine de la 
sediul lichidatorului judiciar. Relatii suplimentare la tel: 
0728.878.298.

l S.C. Andibo SRL prin lichidator judiciar CII Cismaru 
Elena vinde prin licitatie publica sau negociere directa stoc 
de produse din categoria bunurilor destinate amenajari de 
tamplarie pvc la pretul de 125.090 lei plus TVA, pret redus 
cu 20%. Licitatiile vor avea loc in zilele 11, 12, 15, 17 si 19, 
martie, orele 13:00, la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str.Plaiesilor, nr.47 jud.Prahova. Regulamentul de 
vanzare si caietul de sarcini se pot obtine de la sediul lichi-
datorului judiciar. Relatii suplimentare la tel: 0728.878.298.

l Lichidator judiciar CII Cismaru Elena vinde prin lici-
tatie publica echipamente IT si birotica, proprietatea debi-
toarei S.C Geonet Systems SRL, la pretul de 7.803 LEI plus 
TVA. Licitatia va avea loc in zilele de 11, 12, 16 si 19 martie 
2021, orele 11:00 la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str.Plaiesilor, nr.47 jud. Prahova. Regulamentul de 
vazare si caietul de sarcini se pot obtine de la sediul lichida-
torului judiciar. Relatii suplimentare la tel: 0728.878.298. 

l Licitatie publica 15.03.2021: Debitorul SC Tecnogreen 
SRL - societate în reorganizare judiciara, in judicial reorga-
nisation, en redressement, cu sediul in Dr. Tr. Severin, str. 
George Cosbuc nr. 3A, Camera 2, Sc. 1, Et.Subsol, Ap. 3, 
jud. Mehedinti, CIF:15195512,  J25/302/2016, prin admi-
nistrator judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala 
Timis, cu sediul ales in Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 
7A, jud. Mehedinti, CUI: 38704372, inregistrata in RFO II 
sub nr. 0918, prin reprezentant Serban Valeriu, scoate la 
vânzare, la pretul diminuat cu 30% fata de pretul stabilit 
prin t prin Raportul de Evaluare nr. 51/13.03.2020 conform 
hotarare adunare creditori din data de 26.02.2021, urma-
toarele bunuri imobile: - Teren Extravilan avand S = 97.400 
mp cu numar cadastral 50308, inscris in CF nr. 50308, 
Tarlaua 150 Parcela 6,3683, la pretul de 16.604 Euro - 
Teren Extravilan avand S = 11.716 mp cu numar cadastral 
50208, inscris in CF nr. 50208, Tarlaua 153 Parcela 3734, la 
pretul de 1.995,00 Euro - Teren Extravilan avand S = 
120.000 mp cu numar cadastral 50322, inscris in CF nr. 
50322, Tarlaua 153 Parcela 3721/2, la pretul de 20.454 Euro 
- Teren Extravilan avand S = 251.600 mp cu numar cadas-
tral 50391, inscris in CF nr. 50391, Tarlaua 153 Parcela 
3732/1,3732/3, la pretul de 42.889,00 Euro situate in extra-
vilanul satului Prunişor, comuna Prunişor, Judeţul Mehe-
dinţi. Total suprafata de teren valorificata in bloc :480.716 
m.p. Valoarea totala a bunurilor imobile este de 81.942 
EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din 
ziua platii). Administratorul judiciar mentioneaza faptul 
ca, asupra bunurilor enumerate mai sus detin un drept de 
ipoteca - creditorul A.N.A.F.  D.G.R.F.P. Craiova - A.J.F.P. 
Mehedinti. Licitaţia va avea loc la biroul administratorului 
judiciar din Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. 
Mehedinti la data de 15.03.2021, orele 14:00. Titlul execu-
toriu în baza căruia administratorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile descrise anterior, il reprezinta 
Sentinta nr. 8 din data de 11.05.2020, de confirmare a 
planului de reorganizare a debitoarei SC Tecnogreen SRL, 
pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă 
de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 
2726/101/2018. Participarea la licitaţie este condiţionată de 
consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei SC 
Tecnogreen SRL, pana la data de 12.03.2021 orele 17:00 a 
unei cauţiuni de 10 % din preţul de pornire pentru bunul 
imobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze precum şi 
achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 1000,00 
lei+TVA. Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. sub nr. 
RO11BRMA0999100083622047. Invităm pe toti cei care 
vor să participe la şedinţa de licitaţie să transmita oferte de 
cumpărare şi documentele în copie xerox din care rezultă 
faptul că a fost achitată garanția de licitație şi contrava-
loarea caietului de sarcină la adresa de email: office@

consultant-insolventa.ro. Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor imobile descrise anterior sa 
anunte administratorul judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035, 
0742592183, 0252/354399 , office@consultant-insolventa.ro 
Administror judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala 
Timis, prin Serban Valeriu

l Licitatie publica 15.03.2021; Debitorul SC D&G Agricol-
ture Enterprise SRL - societate în reorganizare judiciara, in 
judicial reorganisation, en redressement, cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str. George Cosbuc nr. 3A,  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 repre-
zentant Serban Valeriu, scoate la vânzare, la preturile 
stabilite diminuate cu 30% fata de preturile stabilite prin 
Raportul de Evaluare nr. 20/24.02.2020 si Raportul de 
Evaluare nr. 21/24.02.2020 conform hotarare adunare 
creditori din data de 12.01.2021, urmatoarele bunuri 
imobile: - Teren si vita de vie in suprafata de 36.933 mp 
situate in comuna Patulele, jud.Mehedinti, nr. CF 50046 si 
nr cadastral 50046 la pretul de pornire a licitatie in suma de 
80.003,00 Euro; -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 455.175,00 Euro; -Teren si vita de vie in suprafata 
de 60.938 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, 
nr. CF 50171 si nr cadastral 50171 la pretul de pornire a 
licitatie in suma de 130.529,00 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 141.372,00 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 179.928,00 
Euro; -Teren si vita de vie in suprafata de 320.546 mp 
situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50092 
si nr cadastral 50092 la pretul de pornire a licitatie in suma 
de 686.609,00 Euro; -Teren si vita de vie in suprafata de 
56.600 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. 
CF 50267 si nr cadastral 50267 la pretul de pornire a lici-
tatie in suma de 121.236,50 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 194.565,00 Euro. Total supra-
fata de teren si vita de vie valorificata in bloc - 928.351 mp; 
Valoarea totala a bunurilor este de 1.989.417,50 Euro, pret 
neafectat de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din 
ziua platii). Licitaţia va avea loc la biroul administratorului 
judiciar din Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. 
Mehedinti la data de 15.03.2021, orele 14:00. Titlul execu-
toriu în baza căruia administratorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile descrise anterior, il reprezinta 
Incheierea de sedinta din data de 20.05.2020, de confirmare 
a planului de reorganizare a debitoarei SC D&G Agricol-
ture Enterprise SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti 
Secţia a II - a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal 
în dosarul nr. 1726/101/2019. Creditori ipotecari: DGRFP 
Craiova AJFP Mehedinti, U.A.T. Com Punghina, M.C. 
Vivai Italia S.C.A. si Cabinet Av. Predescu Daniela. Parti-
ciparea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în 
contul unic de insolventa al debitoarei SC D&G Agricol-
ture Enterprise SRL, pana la data de 12.03.2021 orele 17:00 
a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru bunul 
imobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze precum şi 
achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 1.000,00 
lei+TVA. Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. sub nr. 
RO11BRMA0999100087949896. Invităm pe toti cei care 
vor să participe la şedinţa de licitaţie să transmita oferte de 
cumpărare şi documentele în copie xerox din care rezultă 
faptul că a fost achitată garanția de licitație şi contrava-
loarea caietului de sarcină la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro. Avand in vedere măsurile de 
prevenire a răspândirii virusului Covid 19 (Coronavirus), 
precum si a 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 autopro-
tectie (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 preva-
zută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 
0756482035, 0742592183 0252/354399, email office@
consultant-insolventa.ro, Administror judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL Filiala Timis, prin Serban Valeriu

l Licitatie publica 15.03.2021; Debitorul SC Tecnogreen 
SRL - societate în reorganizare judiciara, in judicial reorga-
nisation, en redressement, cu sediul in Dr.Tr.Severin, str. 
George Cosbuc nr. 3A, Camera 2, Sc.1, Et. Subsol, Ap. 3, 
jud. Mehedinti, CIF: 15195512, J25/302/2016, prin admi-
nistrator 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 asociat coordonator Serban Valeriu, 
scoate la vânzare, la preturile diminuate cu 40% fata de 
preturile stabilite prin Raportul de Evaluare nr. 
32/05.03.2020 conform hotarare adunare creditori din data 
de 24.11.2020, urmatoarele bunuri imobile: - Teren Extra-
vilan avand S = 21.022 mp si Plantatie Vita De Vie (exis-
tenta pe acest Teren) avand S = 21.022 mp, cu nr.
cad.:50061, inscris in CF:50061, situat in Tarlaua 80 
Parcela 3, la pretul de 36.957 Euro - Teren Extravilan 
avand S = 61.377 mp si Plantatie Vita De Vie (existenta pe 
acest Teren) avand S = 61.377 mp, cu nr.cad.:50363, inscris 
in CF:50363, situat in Tarlaua 80 Parcela 2 la pretul de 
107.901 Euro - Teren Extravilan avand S = 347.640 mp si 
Plantatie Vita De Vie (existenta pe acest Teren) avand S = 
347.640 mp, cu nr.cad.:50364, inscris in CF nr. 50364, situat 
in Tarlaua 80 Parcela 1,2 la pretul de 611.151 Euro - Teren 
Extravilan avand S = 131.514 mp si Plantatie Vita De Vie 
(existenta pe acest Teren) avand S = 131.514 mp, cu nr.
cad.50365, inscris in CF nr. 50365, situat in Tarlaua 80 
Parcela 4 la pretul de 231.201 Euro - Teren Extravilan 
avand S = 53.591 mp si Plantatie Vita De Vie (existenta pe 
acest Teren) avand S = 53.591 mp, cu nr.cad. 50366, inscris 
in CF nr. 50366, situat in Tarlaua 80 Parcela 3 la pretul de 
94.212 Euro situate in extravilanul comunei Pãtulele, 
Judeţul Mehedinţi. Administratorul judiciar mentioneaza 
faptul ca, asupra bunurilor enumerate mai sus detine un 
drept de ipoteca legala creditorul Mollificio Bortolussi SRL. 
Total suprafata de teren : 615.144 mp; Valoarea totala a 
bunurilor imobile este de 1.081.422,00 EURO exclusiv TVA 
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii). Licitaţia 
va avea loc la biroul administratorului judiciar din Dr. Tr. 
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti la data de 
15.03.2021, orele 14:00. Titlul executoriu în baza căruia 
administratorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor 
imobile, conform Raportului de evaluare nr. 32/05.03.2020, 
il reprezinta Sentinta nr. 8 din data de 11.05.2020, de 
confirmare a planului de reorganizare a debitoarei SC 
Tecnogreen SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti 
Secţia a II - a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal 
în dosarul nr. 2726/101/2018. Participarea la licitaţie este 
condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa 
al debitoarei SC Tecnogreen SRL, pana la data de 
12.03.2021 orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire pentru bunul imobil pe care intentioneaza sa-l 
achizitioneze precum şi achiziţionarea caietului de sarcini 
in suma de 1.000,00 lei+TVA. Cont deschis la Banca 
Romaneasca S.A. Sucursala Dr.Tr.Severin, sub nr. 
RO11BRMA0999100083622047. Invităm pe toti cei care 
vor să participe la şedinţa de licitaţie să transmita oferte de 
cumpărare şi documentele în copie xerox din care rezultă 
faptul că a fost achitată garanția de licitație şi contrava-
loarea caietului de sarcină la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro. Avand in vedere măsurile de 
prevenire a răspândirii virusului Covid 19 (Coronavirus), 
precum si a 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 autopro-
tectie (masca, manusi, etc.). Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor imobile descrise anterior sa 
anunte administratorul judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de 

lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035, 
0742592183 0252/354399, email office@consultant-insol-
venta.ro. Administror judiciar,  Consultant Insolvenţă 
SPRL Filiala Timis, prin Serban Valeriu

l Publicaţia de vânzare privind licitaţia publică din data 
de 26.03.2021: Debitorul SC Agromec Gogoşu SA cu sediul 
social in sat Gogosu, comuna Gogosu, jud.Mehedinti, 
CIF:1609169, J25/248/1991, aflata in procedura de fali-
ment, in bankruptct, en faillite, dosar nr. 4241/101/2014 
prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL, cu 
sediul in Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului, nr.7A, jud.Mehe-
dinti, prin reprezentant Popescu Emil scoate la vanzare 
bunurile imobile la preturile conform hotărâre adunare 
creditori din data de 22.02.2021 publicată în BPI nr. 3506 
din data de 25.02.2021: - *Secția Cioroboreni* situată în sat 
Cioroboreni, comuna Jiana, județul Mehedinți, compusă 
din teren in suparafa masurata de 5005 mp(din acte 5215 
mp)  si 3 constructii extratabulare – atelier mecanic 
(Sc=181 mp), Magazie/anexa atelier (Sc=36 mp) si Pompa 
motorina (SC=20mp) în suprafață totala de 237 mp, nr. CF 
52536, nr. cadastral 52536 la un preţ de pornire al licitaţiei 
de 6050,00 euro, exclusiv TVA echivalentul in lei la cursul 
BNR din ziua plati; şi bunurile mobile diminuate cu 75% 
față de raportul de evaluare: -cântar la un preț de pornire a 
licitație de 37,50 lei; -stâlpi rețea elecrică 29 bucăți la un 
preț de pornire a licitație de 33,15 lei/buc; ( se vor valorifica 
stalpii aferenti sectiei cioroboreni) -rezervor ulei 2 buc. la 
un preț de pornire a licitație de 187,87 lei/buc; Valorile nu 
conțin TVA. Licitatia va avea loc în Dr.Tr.Severin, str. 
Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de 26.03.2021 
orele 14:00. Participarea la licitatie este conditionata de 
consemnarea in contul nr. RO11BRMA0999100083788887 
deschis la Banca Romaneasca, pana la data de 25.03.2021 
orele 17.00 a unei cautiuni de 10% din pretul de pornire al 
licitatiei si achizitionarea caietului de sarcini in cuantum de 
500 lei pentru bunul imobil si 50 de lei pentru bunurile 
mobile. Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judi-
ciar procedează la vânzarea bunurilor imobile/mobile il 
reprezinta Sentinta nr. 776 din data de 30.06.2014, de 
deschidere a procedurii falimentului impotriva debitoarei 
SC Agromec Gogosu SA, pronunţată de Tribunalul Mehe-
dinti Secţia a II - a Civilă de Contencios Administrativ si 
Fiscal în dosarul nr. 4241/101/2014. Invităm pe toti cei care 
vor să participe la şedinţa de licitaţie să transmita oferte de 
cumpărare şi documentele în copie xerox din care rezultă 
faptul că a fost achitată garanția de licitație şi contrava-
loarea caietului de sarcină la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro. Avand in vedere măsurile de 
prevenire a răspândirii virusului Covid 19 (Coronavirus), 
precum si a 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 autopro-
tectie (masca, manusi, etc.). Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor imobile descrise anterior sa 
anunte administratorul judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege. Relatii suplimentare la telefoanele 0742592183, 
0252/354399, email: office@consultant-insolventa.ro, sau la 
sediul profesional al lichidatorului din Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrautului, nr. 7A, jud. Mehedinti. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL, prin Popescu Emil

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, 
în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoana 
de contact: Primăria Comunei Jurilovca, localitatea Juri-
lovca, comuna Jurilovca, Str. 1 Mai, nr. 2, județul Tulcea, 
telefon 0240/563.797, fax 0240/563.799, email: primariaju-
rilovca@yahoo.com, cod fiscal 4793952. 2. Informații 
generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea şi identificarea bunului care urmează să 
fie vândut: teren extravilan în suprafață de 2.052mp, situat 
în sat Vişina, comuna Jurilovca, județul Tulcea, identificat 
în T63, Cc 471/2, nr.cadastral 38749, proprietate privată a 
comunei, în baza O.U.G. nr.57/03.07.2019 şi H.C.L. 
nr.13/25.02.2021. 3. Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în 

posesia unui exemplar al documentației de atribuire: se va 
elibera un exemplar al documentației de atribuire doar în 
urma unei solicitări scrise depuse la Registratura Primăriei 
Comunei Jurilovca. 3.2. Denumirea şi datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la 
care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: 
Compartimentul Urbanism -Primăria Comunei Jurilovca, 
localitatea Jurilovca, comuna Jurilovca, Str. 1 Mai, nr.2, 
județul Tulcea. 3.3. Costul şi condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: 10 
lei/exemplar se achită în numerar la Casieria Primăriei 
Comunei  Jur i lovca sau pr in  O.P.  în  contul 
RO90TREZ6465006XXX000193 deschis la Trezoreria 
Operativă Baia. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 26.03.2021, ora 15.30. 4.Informații privind ofertele: 
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 05.04.2021, ora 
15:30. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: U.A.T.Co-
muna Jurilovca, localitatea Jurilovca, comuna Jurilovca, 
Str. 1 Mai, nr.2, județul Tulcea, Compartimentul Registra-
tură. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
oferta: 1 exemplar original. 5. Data şi locul la care se va 
desfaşura şedința publică de deschidere a ofertelor: 
06.04.2021, ora 12:00, la sediul Primăriei Comunei Juri-
lovca, localitatea Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai, 
nr.2, județul Tulcea -Sala de festivități. 6. Denumirea, 
adresa, numarul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Tulcea, 
oraş Tulcea, Str. Toamnei, nr. 15, județul Tulcea, telefon 
0240/504.279, fax 0240/518.544, e-mail:tribunal-tulcea@
just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 08.03.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, 
în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Consiliul Local al Comunei Atid, cu sediul în 
comuna Atid, nr.469, judeţul Harghita, telefon 
0266/226.201, fax 0266/226.259, e-mail: comunaatid@
yahoo.com, cod fiscal 4367884. 2. Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: a)Clădirea şcolii vechi Atid, nr. 21, poziția nr. 29 
din domeniul public al Comunei Atid, spațiu în suprafață 
de 42mp; b)Clădirea casa comunală din Cuşmed, satul 
Cuşmed, nr. 34, poziția nr.2 din domeniul privat al 
Comunei Atid, având o suprafață de 46mp; c)Casă 
magazin mixt situată în Inlăceni, nr. 47, poziția nr.8 din 
domeniul privat al Comunei Atid, având o suprafață de 
63mp; d)Clădirea şcolii vechi Atid nr. 21, poziția nr.29, din 
domeniul public al Comunei Atid, spațiu în suprafață de 
63.08mp şi temeiului legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019, 
art.332-333, H.C.L. nr.11/25.02.2021. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documen-
tației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compar-
timentul Secretariat. 3.2. Denumirea şi datele de contact 
ale serviciului/ compartimentului din cadrul instituției de la 
care se poate obține un exemplar din documentația de 
atribuire: se poate obține de la Compartimentul Secretariat 
din cadrul Primăriei Comunei Atid, comuna Atid, Strada 
Principală, nr. 469, județul Harghita. 3.3. Costul şi condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ: 20Lei /exemplar, se achită numerar la 
casieria Primăriei Comunei Atid. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 23.03.2021, ora 16:00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 
31.03.2021, ora 13:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Atid, cu sediul în comuna Atid, 
nr. 469, judeţul Harghita. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior şi unul 
interior. 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedința 
publică de deschidere a ofertelor: 01.04.2021, ora 13:00, 
Primăria Comunei Atid, comuna Atid, Strada Principală, 
nr.469, județul Harghita. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
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instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribuna-
lului Harghita, Miercurea Ciuc, Strada Szasz Endre, nr. 6, 
județul Harghita, cod poştal 530132, telefon 0266/371.616, 
fax 0266/314.482, e-mail: tr-harghita@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 08.03.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, 
în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Consiliul Local Jucu, comuna Jucu, Strada 
Principală, nr.112, județul Cluj, telefon 0264/233.084, fax 
0264/233.086, e-mail: office@primariajucu.ro, cod fiscal 
4426212. 2. Informații generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: teren intravilan în 
suprafață de 25mp, situat în intravilanul localității Jucu de 
Sus, comuna Jucu, județul Cluj, aflat în inventarul dome-
niului public al comunei, identificat în CF52042, conform 
H.C.L. nr.23 din 23 februarie 2021 şi temeiului legal: 
O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3. Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul 
Registratură. 3.2. Denumirea şi datele de contact ale servi-
ciului/ compartimentului din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din documentația de atribuire: se 
poate obține de la Compartimentul Registratură din cadrul 
Primăriei Comunei Jucu, Strada Principală, nr. 112, 
județul Cluj. 3.3. Costul şi condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: 500 
lei/exemplar, se achită la Casieria Primăriei Comunei Jucu. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.03.2021, 
ora 15:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 31.03.2021, ora 15:00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Jucu, 
Compartimentul Registratură, Strada Principală, nr.112, 
județul Cluj. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar. 5. 
Data şi locul la care se va desfăşura şedința publică de 
deschidere a ofertelor: 05.04.2021, ora 12:00, Primăria 
Comunei Jucu, Strada Principală, nr. 112, județul Cluj. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului Cluj, Cluj-Na-
poca, Calea Dorobanților, nr. 2-4, județul Cluj, telefon 
0264/596.111, fax 0264/595.844, e-mail: tr-cluj-reg@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 08.03.2021.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, precum: 
denumirea, codul fiscal, adresa, datele de contact, persoana 
de contact: Oraşul Horezu; CIF:2541479, Strada 1 Decem-
brie, nr.7, Horezu, judeţul Vâlcea; telefon: 0250/860.190, 
fax: 0250/860.481, email: primaria@orasul-horezu.ro. 2. 
Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: Teren intravilan în suprafață de 3.089mp, lot 
nr.8, proprietatea publică a U.A.T.Oraşul Horezu, situat în 
Oraşul Horezu, str.Olari, nr.183, județul Vâlcea”, înscris în 
C.F. nr.35187, număr cadastral 35187, în vederea constru-
irii unor spații turistice unde să se desfăşoare activități 
recreative si de agrement inclusiv închirierea echipamen-
tului de agrement montan şi submontan de tip ATV, UTV, 
biciclete şi organizarea de activității turistice în natură. 
Concesionarea se face conform OUG nr.57/2019, cu modi-
ficările şi completările ulterioare şi conform HCL 
nr.21/18.02.2021. 3. Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Docu-
mentația de atribuire se poate ridica, pe bază de solicitare, 
de la sediul Primăriei Oraşului Horezu. 3.2. Denumirea şi 
datele de contact ale serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: Compartimentul 

juridic, administrație publică locală din cadrul Primăriei 
Oraşului Horezu, Strada 1 Decembrie, numărul 7, camera 
6. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: 31Lei şi se achită la casieria 
Primăriei Oraşului Horezu. 3.4. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 19.03.2021, ora 15:00. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofer-
telor: 29.03.2021, ora 14:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Oraşului Horezu, strada 1 
Decembrie, nr.7, județul Vâlcea, Secretariat. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un 
exemplar original în plic sigilat. 5. Data şi locul la care se va 
desfăşura şedința publică de deschidere a ofertelor: 
30.03.2021, ora 13.00, în Sala de Conferinţe a Casei de 
Cultură „Constantin Brâncoveanu” Horezu, str. 1 Decem-
brie, nr. 11, județul Vâlcea. 6. Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Vâlcea, Scuarul 
Revoluției, nr.1, județul Vâlcea, telefon (0250)739.120, Fax 
(0250)732.207, adresă email: tribunalul-valcea@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunţului licitației către instituţiile abili-
tate, în vederea publicării: 08.03.2021.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, precum: 
denumirea, codul fiscal, adresa, datele de contact, persoana 
de contact: Oraşul Horezu; CIF:2541479, Strada 1 Decem-
brie, nr. 7, Horezu, judeţul Vâlcea; telefon: 0250/860.190, 
fax: 0250/860.481, email: primaria@orasul-horezu.ro. 
2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: Teren intravilan în suprafață de 4.991mp, 
lot nr.3, proprietatea publică a U.A.T.Oraşul Horezu, situat 
în Oraşul Horezu, str. Olari, nr. 185, județul Vâlcea”, înscris 
în C.F. nr.35187, număr cadastral 35187, în vederea 
construirii unor spații turistice de tip glamping. Concesio-
narea se face conform OUG nr.57/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare şi conform HCL nr.20/18.02.2021. 3. 
Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc 
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentaţiei de atribuire: Documentația de atri-
buire se poate ridica, pe bază de solicitare, de la sediul 
Primăriei oraşului Horezu. 3.2. Denumirea şi datele de 
contact ale serviciului/compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Compartimentul juridic, 
administrație publică locală din cadrul Primăriei Oraşului 
Horezu, Strada 1 Decembrie, numărul 7, camera 6. 3.3. 
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: 31Lei şi se achită la casieria Primăriei 
Oraşului Horezu. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 19.03.2021, ora 15:00. 4. Informaţii privind ofertele: 
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 29.03.2021, ora 
14:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Oraşului Horezu, strada 1 Decembrie, nr. 7, județul Vâlcea, 
Secretariat. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Un exemplar original în plic sigilat. 
5.Data şi locul la care se va desfăşura şedința publică de 
deschidere a ofertelor: 30.03.2021, ora 10:00, în Sala de 
Conferinţe a Casei de Cultură „Constantin Brâncoveanu” 
Horezu, str.1 Decembrie, nr.11, județul Vâlcea. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Vâlcea, Scuarul Revoluției, nr. 1, județul Vâlcea, telefon 
(0250)739.120, fax (0250)732.207, adresă email: tribuna-
lul-valcea@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului licitației 
către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 08.03.2021.

l Editura Prahova SA prin administrator judiciar VIA 
Insolv SPRL scoate la vânzare prin licitaţie publică Dacia 
1304, benzina, 2004, 140.000 km - PH88EDP (1.684 lei), 
Renault Kangoo, motorină, 2005, 220.000 km - PH17TNB 
(3.971 lei), Dacia 1304, motorină, 2006, 140.000 km - 
PH12EDP (1.538 lei), Dacia 1305, motorină, 2006, 240.000 
km - PH95ASG (1.889 lei). La prețurile de pornire se 
adauga TVA. Persoanele interesate vor cumpăra dosarele 
de prezentare de la administratorul judiciar şi vor depune 

documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 18.03.2021, 
ora 14:00 la sediul administratorului judiciar, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în zilele de 
25.03.2021 si 01.04.2021 la aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Fast For Internet Solution SRL prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică in 
bloc la prețul de 322.823 lei + TVA, bunuri mobile - echipa-
mente IT: platforma monitorizare software, sistem de 
securitate perimetru, cabinet echipamente, statie de baza 
lte, radioreleu microunde, echipamente integrare, plat-
forma operare reţea si echipament energie electrica. 
Persoanele interesate vor achizitiona dosarul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte de data lici-
taţiei. Licitaţia va avea loc în 12.03.2021, ora 13:30 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 19.03.2021 aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

l Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică bunuri 
imobile situate în Plopeni Sat, comuna Dumbravesti, punct 
gara, jud. Prahova - cladire magazie (baraca metalica), 
baraca metalica, bazar, sopron, cabina wc, baraca si plat-
forma betonata, suprafata utila 604,67 mp, data construirii 
1980 amenajata partial in 2012 = 101.705,5 lei fara TVA, 
precum şi bunuri mobile: buldoexcavator Komatsu D58E 
(95.426,50 lei), autoutilitara MAN 19-414 cu semiremorca 
Aufliga (22.287,50 lei), Taf (14.962 lei), Scania P420 - auto-
camion cu remorca transport busteni (120.714,50 lei), 
autocamion specializat cu remorca transport busteni 
(119.500,50 lei). La prețurile de pornire pentru bunurile 
mobile se adaugă TVA. Persoanele interesate vor cumpăra 
dosarele de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin 
o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
12.03.2021, ora 15:30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în zilele de 
19.03.2021 si 26.03.2021 la aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Prunus Confort Design SRL prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare în bloc 58 modele diferite 
de ferestre şi uşi din lemn la prețul de 7.576 lei + TVA. 
Licitaţia va avea loc în data de 18.03.2021, ora 14:30 la 
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 25.03.2021, aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

l Etiss Clothing SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică următoarele 
bunuri mobile: 3 masini de cusut 5 fire (331,50 lei/buc), 4 
masini de cusut JK (213,30≈426,30≈357 lei/buc), 4 masini de 
cusut dt 5214 (229,50≈306≈459 lei/buc), maşină de cusut 
dt802a (189,30 lei),6 masini de curatat ate (280 lei/buc), 4 
masini de cusut dt ft 100s (200,40 lei/buc), 10 masini de 
cusut dt 9600m/d4 (306≈153 lei/buc), generator abur 2 
posturi A202 (448,50 lei), masina de spalat rufe (254,10 lei), 
uscător rufe (257,10 lei), distrugător Fellowes (167,70 lei), 
seif sigma (18,90 lei), aspirator (54,90 lei), 2 mese de calcat 
cu manecar (135 lei/buc), 10 siruba dl7200-bm1-16 liniar 
automat (323,70 lei/buc), 4 masini de cusut 4 fire (280,50 lei), 
3 masini de taiat material CURRIS (133,50 lei/buc), utilaj 
confectii textile (330,90 lei), 2 imprimante (67,80≈22,50 lei/
buc), set canapea (385,20 lei), 2 mese (78,90≈29,70 lei/buc). 
La prețurile de pornire se adaugă TVA. Persoanele interesate 
vor cumpăra dosarul de prezentare de la lichidatorul judiciar 
şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel 
putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
12.03.2021, ora 14:00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 
19.03.2021 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l S.C. Doroca S.A , dosarul nr. 1508/40/2013 Tribunalul  
Botosani , prin lichidator judiciar Evoplan  Insolv IPURL 
(fosta C.I.I. POHRIB IONELA), anunţă scoaterea la 
vânzare, a activelor societăţii debitoare, după cum 
urmează: 1. mijloc de transport- autoutilitara marca 
dacia, varianta 1304 pick-up , nr.de inmatriculare 
bt-62-ddd, la pretul de 3720 lei  (fara tva)(60 % din 
valoarea de evaluare); 2. utilaje ,aparate si instalatii de 
masura: frigider refrigerare 1 usi;frigider congelator 1 
usa; frigider refrigerare 1 usa; frigider congelator ; caru-
cior servire farfurii; masina de taiat legume fama; masi-
na(mixer) planetar brava; tavi patisserie /table neagra; 
tava aluminiu perforat( unox); tava aluminiu 15 
mm(unox); tava aluminiu perforate; tava aluminiu perfo-
rate/teflonata; tava (unox); tava aluminiu 16mm(unox); 
gratar cromat (unox); masa inox; gratar placat cu piatra 
de rau; feliator mezeluri; corp din aluminiu anodizat; 
gratar pe gaz ½ lisa; cantar bascule 150kg; masina de gatit 
pe gaz cu 6 ochiuri; cuptor si dulap; cuptor pe gaz pt.
patiserie; panificatie cu convective si umidificare marca 
unox; malaxor aluat brava; friptoza pe gaz cu 2 cuve;  
bainmarin electric 1 cuva; masina de spalat vase cu dedu-
rizator; hota inox cu 5 filtre -  la pretul de 11.730 lei ( 60% 
din valoarea de evaluare). 3. aparatura birotica:- impri-
manta hostware 220; hostware serverhpdx5150+win xp; 
hostwere venpos dc+winxphef3915565; imprimanta 
termica nocutter; modul hostware aru gestiune; modul 
hostware ven vanzare; unitate centrala pentium; fax 
philips; sistem boxe; imprimanta; copiator minolta; impri-
manta canon-  la pretul de 780 lei( 60% din valoarea de 
evaluare). 4. obiecte de inventar- masina spalat; lingurite 
inox; expresor 14dart; tigaie teflon; tigaie clatite; tigaie 
teflon;fier de calcat; tava cu maner; fete masa; pahare apa; 
pahare vin; pahare tuica; cupa de inghetata; suport serve-
tele; scrumiere; cana ceai cu farfurie; farfurii intinse; 
farfurii desert; farfurii your; bolui ciorba +farfurii; sol 
f10; salatiere patrate mici; cana cafea +farfurie; sfesnic; 
fructiera cu 2 manere; fructiera cu 3 manere; suport cu 
maner; fructiera; cana ceai cu farfurie; cutite; furculite; 
linguri mici; fata  masa mare; huse- la pretul de   1740 
lei(60% din valoarea de evaluare) 5. alte bunuri in afara 
bilantului:mocheta; pilota; perne; telivizoare;frigidere;ve-
ioze, la pretul de 2.370 lei( 60% din valoarea de evaluare). 
Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce 
urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţi-
unea decăderii, să facă dovada acestui fapt cu o zi inainte 
de ziua licitatiei, orele 15.00, la sediul  ales al lichidato-
rului judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud.Iaşi. 
Licitaţiile vor avea loc la sediul  ales al lichidatorului 
judiciar din Iaşi, str.Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi, în data de 
12.03.2021 ora 11:00, 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  21.10.2020 . Adjudecarea se va 
face în conformitate cu prevederile Regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a licitaţiei. Garantia este in 
cuantum de 10 % din valoarea de vanzare. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la: Evoplan  Insolv IPURL (fosta 
C.I.I. Pohrib Ionela)la telefoanele: 0232/240.890; 
0742/109899, 0745308671, Fax 0232/240890.

l •  1. Informaţii generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
Comuna Victoria, cod fiscal 4540305, satul Victoria nr.343, 
comuna Victoria, judeţul Iaşi, cod 707580, telefon 0232-
295120, fax 0232-295120, email primariavictoria@yahoo.
com •  2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea şi identificarea bunului care urmează 
să fie concesionat: terenuri situate în extravilan care 
aparțin domeniului public al Comunei Victoria cu desti-
nația arabil, astfel: - teren în suprafață de 27.590 mp, 
situat în T 55, P 380, CF 63853,  număr cadastral 63853; - 
teren în suprafață de 74.859 mp, situat în T 53, P 459, CF 
63856,  număr cadastral 63856; - teren în suprafață de 
47.082 mp, situat în T 54, P 461, CF 63857,  număr cadas-
tral 63857; - teren în suprafață de 73.599 mp, situat în T 
52, P 457, CF 63858,  număr cadastral 63858; - teren în 
suprafață de 38.652 mp, situat în T 62, P 650, CF 63859,  

număr cadastral 63859; - teren în suprafață de 8.116 mp, 
situat în T 63, P 651, CF 63863,  număr cadastral 63863; - 
teren în suprafață de 68.925 mp, situat în T 51, P 452, CF 
63864,  număr cadastral 63864; - teren în suprafață de 
53.814 mp, situat în T 56, P 465, CF 63869,  număr cadas-
tral 63869; Concesionarea se face conform O.U.G. nr. 
57/2019 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 17/25.02.2021.•  
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. •  3.1. Modalitatea sau modalită-
ţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: documentația de 
atribuire se poate obține de la Registratura Primăriei 
Comunei Victoria pe baza unei cereri scrise şi a chitanței 
eliberate de casieria Primăriei Comunei Victoria. •  3.2. 
Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: Compartimentul 
Registratură din cadrul Primăriei Comunei Victoria. •  3.3. 
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exem-
plar: 5 lei/exemplar ce se vor achita în numerar la casieria 
Primăriei Victoria, județul Iași •  3.4. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 22/03/2021, ora 14:00 •  4. Infor-
maţii privind ofertele: •  4.1. Data limită de depunere a 
ofertelor: 29/03/2021, ora 14:00 •  4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Compartimentul Registratură din 
cadrul Primăriei Comunei Victoria,  sat Victoria nr.343, 
comuna Victoria, județul Iași. •  4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă:.un singur 
exemplar. •  5. Data și locul la care se va desfășura sedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 30/03/2021, ora 10:00, în 
sala de şedințe a Primăriei comunei Victoria, sat Victoria 
nr.343, comuna Victoria, județul Iași •  6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios 
Administrativ, Tribunalul Județean Iaşi, strada Elena 
Doamna, nr. 1A, mun. Iaşi, judeţul Iaşi, Cod poştal 
700398, Telefon: 0332.403.647, Fax: 0332.435.700, email 
tr-iasi-civ2@just.ro

PIERDERI
l Pierdut Atestat Uber, pe numele de Grama.

l Natromat Com SRL, J5/1572/2012, CUI 30677116, 
declară piedute şi nule Certificate constatatoare pentru 
punctul de lucru şi sediul social precum şi Certificat  înre-
gistrare.

l Subscrisa, Baumeister Instalaţii Edilitare S.R.L., cu 
sediul în municipiul Bucureşti, Piata Unirii, nr.1, Magazin 
Unirea, Corp Călăraşi, et.5, sector 3, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului cu nr.J40/17958/2008, având cod 
unic de înregistrare 24634099, declar pierdut şi nul Certifi-
catul de înregistrare nr.B2438194, emis pe data de 
15.02.2011 şi eliberat la data 16.02.2011, de către Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

l Subscrisa, Baumeister Utilaje Echipamente S.R.L., cu 
sediul în municipiul Bucureşti, Piata Unirii, nr.1, Magazin 
Unirea, Corp Călăraşi, et.5, sector 3, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului cu nr.J40/17168/2008, având Cod 
unic de înregistrare 14179560, declar pierdut şi nul Certifi-
catul de înregistrare nr.B2432103, emis pe data de 
02.12.2010 şi eliberat la 03.12.2010, de către Oficiul Regis-
trului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

DECESE
l A plecat spre lumi mai bune, dragul 
nostru prieten Florin Burada, un om 
minunat, integru, plin de har! Ne-am 
bucurat impreuna cu cei dragi lui, de 
clipe de neuitat! Dumnezeu sa-l aseze si 
sa-l odihneasca la dreapta Lui. Condole-
ante, lacrimi si mangaieri familiei. Fam. 
Neagu-Sadoveanu
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