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OFERTE SERVICIU
Volt Plus SRL- persoană juridică cu
sediul în municipiul Drobeta Turnu
Severin, strada Alion, nr.5A, camera 1A,
județul Mehedinți, România, angajează
Pizzar și Femeie de Serviciu. Relații la
telefon: 0725.546.880.
Femeie de Serviciu. SC Cardoil Avantaj
SA caută să angajeze 1 persoană pentru
funcția femeie de serviciu. Activitatea se
desfășoară în Mun. București, Sector 3.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să
ne contactați la numărul de telefon:
0786.200.291.
SC Venus Palace Events SRL, din oraș
Videle, jud.Teleorman, angajează 1
Măcelar, cu cod COR-751103. Se solicită
cunoștințe de limba engleză. Se oferă
salariu brut 2.550Lei. Relații la telefon:
0785.106.416. CV-urile se pot trimite la
adresa de e-mail: documentesuport@
gmail.com până la data de 17.02.2022.
SC Purea Ocean SRL, din oraș Videle,
jud.Teleorman, angajează 1 Spălător vehicule, cu cod COR-912201, și 2 Femei de
serviciu, cu cod COR-911201. Se solicită
cunoștințe de limba engleză. Se oferă
salariu brut 2.550Lei. Relații la telefon:
0785.106.416. CV-urile se pot trimite la
adresa de e-mail: documentesuport@
gmail.com până la data de 17.02.2022.
SC Efect Optimal Solutions SRL, cu
sediul în București, angajează mașinist la
mașini pentru terasamente- excavări- ifronist- buldoexcavator. CV-urile se pot
trimite pe adresa de mail: stela@optimalconsulting.ro până la date de 10.02.2022.
SC Cobra-Comar SRL, având CUI:
27909216, cu sediul în Municipiul Brașov,
Strada Lânii, Nr.104C, Județ Brașov,
angajează: Îngrijitor clădiri cu Cod COR
515301- 1 post. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniul serviciilor. Selecția are loc în
data de 11.02.2022, ora 10.00, la sediul
societății.
SC Tsukino Usagi SRL, având CUI:
44065990, cu sediul în Municipiul Ploiești,
Strada Colinii, Nr.74, Județ Prahova,

angajează: Fierar betonist cu cod COR
711402 - 3 posturi. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limbă engleză, cunoștințe în
domeniul construcțiilor. Selecția are loc în
data de 11.02.2022, ora 10.00, la sediul
societății.
Persoana fizică, București, sectorul 6,
str.Fabricii, nr.8, bl.25/4, sc.A, et.6, angajez
cu CIM durată nedeterminată 1 post
menajeră cod cor 911101 și 1 post spălătoreasă lenjerie cod cor 912103, 8 h/zi,
2.550Lei/luna brut, cunoștințe limba
engleză. Relații tel.0723.364.116.
Bali Wellness SRL, București, str.Ghiozdanului, nr.6, sector 1, angajează pe durată
nedeterminată, 8 h/zi, 2.250Lei brut/lună,
4 posturi maseur de întreținere și relaxare
COR 514204, 4 posturi curățătoreasă
lenjerie COR 912102. Obligatoriu engleză.
Relații: 0723.364.116.
MC- UMP scoate la concurs două
posturi contractual vacante, normă
redusă, perioadă determinată (7 luni), cf
HG 286/2011, astfel: Expert validare/
migrare date. Studii superioare de lungă
durată/studii în regim Bologna ciclul 1 și 2
absolvite cu diplomă; Min. 2 ani experiență în cercetarea, evidența /inventarierea
patrimoniului cultural sau în domeniul
știinţe umaniste- specializările studii
culturale/ geografie/ istoria artei/ arhitectură/ arhitectura peisajului, ingineria
resurselor vegetale și animale (cu specializarea în peisagistică). Proba scrisă:
04.03.2022, ora 09.30. Sediul MC, Bd.
Unirii, nr.22, București (sala va fi comunicată după selecția dosarelor). Interviu:
09.03.2022. Dosarele se depun la sediul
MC, sala 503, până pe 24.02.2022, ora
16.30. Contact: Claudia Ciobanu
021.222.84.79, www.umpcultura.ro
Primăria Orașului Balș, cu sediul în
Balș, str.N.Bălcescu, nr.14, județul Olt,
organizează concurs pentru ocuparea unui
post vacant contractual cu normă
întreagă, perioadă nedeterminată, în
conformitate cu prevederile HG
nr.286/2011, cu modificările și completările
ulterioare, astfel: -1 post medic dentist
(stomatolog) -Cabinet școlar stomatologic.
Condiţii specifice de participare la
concurs: -studii superioare de lungă

durată absolvite cu diplomă de licență în
domeniul medicină stomatologică; -12 luni
vechime în specialitatea studiilor necesară
exercitării funcției; -avizul anual pentru
autorizarea exercitării profesiei. Candidații vor îndeplini condițiile prevăzute la
art.3 din H.G.nr.286/2011, republicată.
Concursul va avea loc în data de
07.03.2022, ora 10.00, proba scrisă și în
data de 10.03.2022, ora 10.00, interviul, la
sediul Primăriei Orașului Balș. Dosarele
de concurs se depun la sediul Primăriei,
Compartiment Resurse Umane, în termen
de 10 zile lucrătoare de la data publicării
în Monitorul Oficial, Partea a III-a,
respectiv în perioada: 11.02.202224.02.2022, ora 16.00. Bibliografia se
afișează la sediul Primăriei Orașului Balș,
județul Olt, și pe site-ul Primăriei Orașului
Balș: www.primariabals.eu. Relații suplimentare se pot obține la telefon:
0249.450.145.
Primăria Comunei Peciu Nou, cu sediul
în Peciu Nou, nr.189, județul Timiș, organizează în conformitate cu prevederile
Hotărârii de Guvern nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, concurs
pentru ocuparea funcției contractuale de
execuție vacante, pe perioadă determinată
până la data de 30.06.2023 în cadrul
proiectului „Controlul Integrat al Poluării
cu Nutrienți”, de paznic la Compartimentul Platformă pentru controlul poluării cu nutrienți. Concursul va avea loc la
sediul Primăriei Peciu Nou, astfel: -proba
scrisă în data de 04.03.2022, ora 10.00;
-interviul în data de 08.03.2022, ora 10.00.
Condițiile specifice de participare la
concurs: -studii generale; -atestat pentru
activitatea de pază, potrivit prevederilor
legale; -fără condiții de vechime. Dosarele
de înscriere la concurs se pot depune în
perioada 10-23.02.2022. Condițiile de
participare la concurs și bibliografia se
afișează la sediul Primăriei Peciu Nou și
pe pagina de internet: www.primariapeciunou.ro. Relații suplimentare se pot
obține la tel.0256/141.500, persoană de
contact: Rotaru Elena, tel.0765.212.246.
Direcția de Asistență Socială Panciu, cu
sediul în Panciu, strada Titu Maiorescu,
nr.15, județul Vrancea, organizează
concurs la sediul instituției pentru
ocuparea următorului post contractual

vacant conform HG 286/2011. Denumirea
postului: casier -Biroul Administrativ.
Condiţii specifice de participare la
concurs: -nivelul studiilor: studii medii
liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechimea în muncă: minimum 3 ani.
Data, ora și locul de desfășurare a concursului: -proba scrisă în data de 4 martie
2022, ora 11.00, la sediul instituției; -proba
interviu în data de 8 martie 2022, ora
12.00, la sediul instituției. Candidații vor
depune dosarul de concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, data-limită: 24.02.2022.
Relaţii suplimentare la sediul Direcției de
Asistență Socială Panciu, persoană de
contact: Drîmbă Mihaela, telefon:
0237/275811, e-mail: contact@primaria-panciu.ro

CITAŢII
Chirilă Dumitru, cu domiciliul necunoscut, este citat pentru data de 01 Martie
2022, ora 12.00, la sediul notarului public
Stelian Agachi din Botoșani, Calea Naţională nr. 103A, în calitate de succesibil, în
dosarul nr. 147/2021 privind succesiunea
defunctei Chirilă Maria, născută la data
de 17.07.1935, decedată la data de
25.01.1985, cu ultimul domiciliu în localitatea Coșula, comuna Copălău, judeţul
Botoșani.
Chirilă Dumitru, cu domiciliul necunoscut, este citat pentru data de 01 Martie
2022, ora 12.00, la sediul notarului public
Stelian Agachi din Botoșani, Calea Naţională nr. 103A, în calitate de succesibil, în
dosarul nr. 148/2021 privind succesiunea
defunctului Chirilă Mihai, născut la data
de 06.11.1934, decedat la data de
31.12.1996, cu ultimul domiciliu în localitatea Coșula, comuna Copălău, judeţul
Botoșani.
Se citează Pânzaru Mariana, cu ultim
domiciliu cunoscut în Bârlad, str.Vasile
Milea, nr.2, bl.P1, sc.B, p.27, jud. Vaslui,
pentru termenul din 10.03.2022, ora 08.30,
la Judecătoria Bârlad în calitate de pârâtă
în dosarul nr.7807/189/2018, având ca
obiect dezbatere succesiuni succesive
rămase de pe urma defuncților Răducanu
Ion, Răducanu Elena, CNP:

2520317370061 și Răducanu Elena, CNP:
2191121370041 și partaj succesoral -ieșire
din indiviziune, în acțiunea promovată de
reclamanta Răducanu Ioana.
Se aduce la cunoștință că pe rolul Judecătoriei Lipova se af lă dosarul
1798/250/2021, având ca obiect uzucapiune, formulată de petenta societatea
Eurokipper SRL, cu sediul în Arad, str.
Steagului, nr.93, jud.Arad, J02/07/2017,
CUI: 18540194, pentru constatarea dobândirii dreptului de proprietate, prin uzucapiune, asupra imobilului situat în loc.
Neudorf, nr.3/a, jud.Arad, înscris în CF
nr.301402 Zăbrani, nr.top.2-4/2, proprietar
tabular societatea Roumagri SRL. Persoanele interesate pot face opoziție la Judecătoria Lipova, prin depunerea unui înscris
în acest sens, la numărul de dosar indicat
mai sus, în termen de 6 luni.
Se citează moștenitorii defunctei Soloviuc Silvia, decedată la data de 25 octombrie 2021, cu ultimul domiciliu în com.
Vladimirescu, str.Progresului, nr.63A, jud.
Arad, pentru data de 21.02.2022, ora
16.00, la Biroul Individual Notarial
Farcuţiu, din loc.Vladimirescu, str.Iulia,
nr.2, jud.Arad, în vederea dezbaterii succesiunii.
Parohia Valea Caprei, cu sediul în sat
Strezeni, com.Tisău, str.Principală, nr.105,
jud.Buzău, în calitate de reclamant citează
comuna Tisău prin primar, cu sediul în Sat
Izvoru, Str.Principală, nr.5, Comuna
Tisău, jud. Buzău, la Judecătoria Buzău,
dosar 13039/200/2021, cc11, termen de
judecată: 11.03.2022, ora 10.00, având ca
obiect constatarea dreptului de proprietate
prin uzucapiune.

DIVERSE
CII Petcu Viorica, lichidator notifica
trecerea la faliment fata de debitoarea
Enoman Auto SRL( CIF 24471994, sediul
social in Azuga, str. Umbroasa, nr. 3, jud.
Prahova, J29/2537/2008) conform hotararii nr 50 din data de 27.01.2022 pronuntata de Tribunalul Prahova, in dosar nr.
2869/105/2021. Termenul pentru depunerea cererilor privind creantele nascute
dupa deschiderea procedurii si pana la
trecerea la faliment - 14.03.2022. Termenul

pentru intocmirea, afisarea si comunicarea
tabelului suplimentar al creantelor
-14.04.2022. Termenul pentru solutionarea
contestatiilor la creantele nascute in cursul
procedurii si pentru intocmirea tabelului
definitiv consolidat al creantelor, 13.05.2022. Urmatorul termen stabilit
pentru continuarea procedurii este
18.04.2022.
CII Petcu Viorica, lichidator notifica
trecerea la faliment fata de debitoarea
Marseb Total Cons SRL (CIF 39361531,
sediul social in com. Colceag, sat Colceag,
nr. 287, jud. Prahova, J29/1033/2018)
conform hotararii nr 49 din data de
27.01.2022 pronuntata de Tribunalul
Prahova, in dosar nr 2681/105/2021.
Termenul pentru depunerea cererilor
privind creantele nascute dupa deschiderea procedurii si pana la trecerea la
faliment - 14.03.2022. Termenul pentru
intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creantelor
-14.04.2022. Termenul pentru solutionarea
contestatiilor la creantele nascute in cursul
procedurii si pentru intocmirea tabelului
definitiv consolidat al creantelor, 13.05.2022. Urmatorul termen stabilit
pentru continuarea procedurii este
18.04.2022.
Cabinet Individual de Insolvență Grigorian Andreea-Gina, lichidator judiciar al
ODO Invest Company SRL cu sediul în
Iași, P-ţa Voievozilor nr. 6, bl. A11, et. 9,
ap. 33, cam. 1, jud. Iași, J22/2195/2012,
CUI 31046555, notifică deschiderea procedurii simplificate a insolvenței societății
ODO Invest Company SRL conform
Încheierii nr. 9/03.02.2022 a Tribunalului
Iași în dosarul nr. 357/99/2022(5/2022).
Debitoarea are obligaţia ca în termen de
10 zile de la deschiderea procedurii să
depună la dosarul cauzei documentele
prevăzute la art. 67 din Legea nr. 85/2014.
Termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţa este 21.03.2022. Termenul
limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea și publicarea tabelului preliminar al
creanțelor este 31.03.2022. Termenul
pentru depunerea contestațiilor la tabelul
preliminar este de 7 zile de la publicarea
acestuia in BPI.Termenul pentru publicarea tabelului definitiv al creanțelor este
29.04.2022.Termenul pentru continuarea

ANUNȚURI
procedurii este 29.04.2022. Se notifică
faptul că Adunarea Creditorilor va avea
loc la sediul lichidatorului judiciar în șos.
Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 4, complex
Exclusiv, bloc A5, demisol, spațiul nr. 2-3,
jud. Iași în data de 05.04.2022, ora 10.00,
având ca ordine de zi: 1. Alegerea comitetului creditorilor și desemnarea președintelui acestuia; 2. Confirmarea
lichidatorului judiciar și stabilirea renumerației acestuia. Se notifică asociații
societății debitoare cu privire la faptul că
Adunarea Asociaților va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar în data 16.03.2022,
ora 12:00 în vederea desemnării administratorului special.
S.C. Engie Romania S.A., prin S.C.Avi
Prod Grup S.R.L., titular al proiectului:
„Extindere conductă și branșament gaze
naturale”, propus a fi realizat în loc.
Băbeni, județul Vâlcea, anunță publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către Agenția pentru
Protecția Mediului Vâlcea, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului. 1.Proiectul deciziei de
încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Vâlcea, din str.
Remus Bellu, nr.6, Rm.Vâlcea, în zilele de
luni-vineri, între orele 9.00-14.00, precum
și la următoarea adresă de internet: www.
apmvl.anpm.ro. 2.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 Vâlcea.
Asociaţia pentru o Românie Deschisă,
având sediul în Str.Albișoarei nr.2, localitatea Craiova, județul Dolj, titular al
Planului de management al sitului natura
2000 ROSCI0258 Văile Brătia și Brătioara
în cadrul proiectului „Protecția naturii și
conservarea biodiversității prin realizarea
planurilor de management ale ariilor naturale protejate ROSCI0372 Dăbuleni-Potelu,
ROSCI0258 Văile Bratia și Brătioara și
ROSCI0341 Pădurea și Lacul Stolnici”,
localitățile Albeștii de Muscel, Berevoiești și
Bughea de Jos, județul Argeș, anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru
planul /programul menționat și declanșarea
procedurii de evaluare de mediu. Prima
versiune a planului /programului poate fi
consultată la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Argeș, din localitatea
Pitești, str.Egalității, nr.50A, jud.Argeș, de
luni până joi, între orele 9.00-11.00. Observații/ comentarii și sugestii se primesc în
scris la sediul A.P.M.Argeș în termen de 18
zile de la data publicării anunțului.
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Asociaţia pentru o Românie Deschisă,
având sediul în Str.Albișoarei nr.2, localitatea Craiova, județul Dolj, titular al
Planului de management al sitului natura
2000 ROSCI0341 Pădurea și Lacul Stolnici în cadrul proiectului „Protecția
naturii și conservarea biodiversității prin
realizarea planurilor de management ale
ariilor naturale protejate ROSCI0372
Dăbuleni-Potelu, ROSCI0258 Văile Bratia
și Brătioara și ROSCI0341 Pădurea și
Lacul Stolnici”, localitățile Stolnici și
Hârsești, județul Argeș, și Sârbii-Măgura,
județul Olt, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obținere a
a v izu lui de me diu pe ntr u planul/
programul menționat și declanșarea
procedurii de evaluare de mediu. Prima
versiune a planului/programului poate fi
consultată la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Argeș, din localitatea
Pitești, str.Egalității, nr.50A, jud.Argeș, de
luni până joi, între orele 9.00-11.00. Observații/comentarii și sugestii se primesc în
scris la sediul A.P.M.Argeș în termen de 18
zile de la data publicării anunțului.
Asociaţia pentru o Românie Deschisă,
reprezentată de președinte Marinescu
Daniel Valeriu, cu sediul în Craiova, Str.
Albișoarei nr.2, județul Dolj, telefon:
0756.046.911, titular al Planului de management al sitului natura 2000 ROSCI0372
Dăbuleni-Potelu în cadrul proiectului
„Protecția naturii și conservarea biodiversității prin realizarea planurilor de management ale ariilor naturale protejate
ROSCI0372 Dăbuleni-Potelu, ROSCI0258
Văile Bratia și Brătioara și ROSCI0341
Pădurea și Lacul Stolnici”, localitatea
Ianca, judeţul Olt, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul /
programul menţionat și declanșarea etapei
de încadrare. Prima versiune a planului /
programului poate fi consultată la sediul
A.P.M.Olt, str.I.Moroșanu, nr.3, Slatina,
judeţul Olt, de luni până vineri, între orele
09.00-14.00. Observaţii /comentarii și
sugestii se primesc în scris la sediul APM
Olt în termen de 18 zile de la data publicării anunţului.
SC Waref Rom SRL, având sediul în
Str.Merișori, nr.18, bl.CORP C7, localitatea Buftea, Jud.Ilfov, titular al planului
/programului plan urbanistic zonal- în
vederea construirii: locuințe cu regim de
înălțime P-P+2 și funcțiuni complementare, în (adresa) com.Mogoșoaia, localitatea Mogoșoaia, str.Drumul Morii, nr.10,
NC 52923 jud.Ilfov, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul /
programul menționat și declanșarea etapei
de încadrare. Prima versiune a planului/

programului poate fi consultată la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov
din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de
luni până joi, între orele 09.00-11.00.
Observații/comentarii și sugestii se
primesc în scris la sediul APM Ilfov
(tel.021.430.15.23, 021.430.14.02,
0746.248.440), în termen de 15 zile de la
data publicării anunțului.
Subsemnații Cinieru Dumitru și
Cinieru Mihaela, proprietari ai terenului situat în comuna Berceni, Tarla
11, Parcela 31/28, nr. cad. 55147, în
suprafață de 5000.00mp, anunță
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obținere a Avizului
Consultativ pentru documentația
PUZ „Introducere în intravilanLocuințe individuale P+1E+M, împrejmuire, utilități”. Documentația a fost
depusă pentru consultare la Consiliul
Județean Ilfov la data 03.02.2022.
Observații/comentarii se primesc în
scris la Direcția de Urbanism din
cadrul Consiliului Județean Ilfov,
București, sector 6, strada Ernest
Juvara, nr.3-5, (tel.021.212.56.93), în
termen de 15 zile de la publicarea
prezentului anunț.
SC Waref Rom SRL, având sediul în Str.
Merișori, nr.18, bl.CORP C7, localitatea
Buftea, Jud.Ilfov, titular al planului/
programului plan urbanistic zonal- în
vederea construirii: locuințe cu regim de
înălțime P-P+2 și funcțiuni complementare, în (adresa) com.Balotești, localitatea
Săftica, str.Ficusului, NC 114693 și NC
52935, jud.Ilfov, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obținere a
avizului de mediu pentru planul/
programul menționat și declanșarea etapei
de încadrare. Prima versiune a planului /
programului poate fi consultată la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov
din Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, de
luni până joi, între orele 09.00-11.00.
Observații/comentarii și sugestii se primesc
î n s c r i s l a s e d i u l A P M I l f o v,
(tel.021.430.15.23, 021.430.14.02,
0746.248.440), în termen de 15 zile de la
data publicării anunțului.
Cabinet Individual de Insolvență Grigorian Andreea-Gina, CIF 25259222, cu
sediul în Iași, șos. Ștefan cel Mare și Sfânt,
nr. 4, bl. A5, demisol, spațiul nr. 2-3, jud.
Iași, RFO I-0983, Tel: 0741532937, e-mail
office@grigorian.ro, prin reprezentant
practician in insolvență av. Grigorian
Andreea-Gina, în calitate de administrator
judiciar al Granicus Prod SRL conform
Sentinței civile nr. 1210/25.11.2021 a
Tr i b u n a l u l u i B r a ș o v î n d o s a r n r.
4497/62/2021, invită evaluatorii

A.N.E.V.A.R. să participe la procedura de
selecție de oferte privind evaluarea bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei,
respectiv I.Echipamente tehnologice:
Bufet rece servire, Bufet cald Bain Marie,
2 Hote extracție, 3 Friteuze duble, Banc
pizza, Cuptor pizza, Masă frigorifică cu 2
uși, Masă frigorifică cu 3 uși, 2 Hote inox,
Dulap de congelare 685 l, 3 Aparate
Shaorma Electric, 2 Protap Shaorma;
II.Aparate și instalații de măsură, control
și reglare: Tigaie basculantă; III. Mijloace
de transport: Autoturism Dacia Logan SD
4SDE34, Autoturism Dacia Logan SD
FSD1K, Autoturism Citroen Jumper Y
MTM139, Autoturism Citroen Jumpy X
MTM146, Autoturism Ford Fiesta 1.4
TDCI, Autoturism Dacia Logan SD
4SDE34. Ofertele de servicii se depun
electronic de către evaluatori până la data
de 22.02.2021, ora 17.00 la adresa de
e-mail office@grigorian.ro.

SOMAŢII
J u d e c ă t o r i a B r a s o v, D o s a r
3465/197/2021, Termen: 24.03.2022.
Somație. Se aduce la cunoștința celor interesați că petenții Lazăr Dumitru-Dorel și
Lazar Aneliza au solicitat Judecătoriei
Brașov să se constate că au dobândit
dreptul de proprietate prin uzucapiunea
de 30 de ani asupra imobilului situat în
Ghimbav, str.Avram Iancu, nr.281 (CF
vechi 1789 Ghimbav) înscris în: CF 103098
Ghimbav, nr. top 135- casa de piatră de
392,4mp, CF 103106 Ghimbav nr. top 136teren de 392mp, CF 103105 Ghimbav nr.
top 137- grădină de 392,3mp, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.28 și 130
din Decretul Lege nr. 115/1938. Persoanele
interesate pot face opoziție la Judecătoria
Brasov, în termen de 1 lună de la data
publicării prezentei somații.
Se notifică, pentru termenul de judecată
din data de 25 ianuarie 2022 a dispus
afișarea prezentei somații la ușa instanţei,
prin care informează public că petenta
Stanca Mirela cu domiciliul în Timișoara,
str. Arenei, nr 3, sc. A, et. 2, ap. 11, jud.
Timiș, cu reședinţa în Belotinţ, comuna
Conop, nr. 42, jud. Arad, a invocat dobândirea dreptului de proprietate, prin uzucapiune, asupra 1/1 parte din imobilul
compus din casă și teren intravilan în
suprafață de 2.520 mp, înscris în CF nr.
306828 Conop cu nr. top. 242,243, pe
numele proprietarilor tabulari Dragomirescu Ruja (una și acceași persoană cu
Dragomirescu Rozalia) și Costescu Petru,
precum și emiterea somaţiei aferente și
afișarea acesteia la sediul Judecătoriei
Lipova și la sediul Primăriei Comunei
Conop. Termen de judecata la data de 08
martie 2022.

ADUNĂRI GENERALE
În data de 27 februarie 2022, ora 17:00,
în Rm. Vâlcea, la Casa Tineretului, et. II,
sala B, se convoacă adunarea generala
ordinara a Fundației Județene pentru
Tineret Vâlcea. În cazul în care, la data și
ora stabilite nu se întrunește cvorumul
necesar, adunarea generală este reconvocată în data de 28 februarie 2022, ora
17:00, la aceeași adresă. Persoanele care
vor reprezenta structurile asociative de
tineret in cadrul adunării generale sunt
rugate sa aibă asupra lor mandatul de
reprezentare în original și cartea de identitate.
Societatea Biroul de Investiții Regional
Oltenia IFN SA, cu sediul în mun.Craiova,
str.Brestei, nr.3A, jud. Dolj (conform renumerotării stradale actual: mun.Craiova,
str. Brestei, nr. 3D, jud. Dolj), înregistrată
la Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Dolj cu nr.J16/1274/1996,
CUI: 8928980, prin președinte al Consiliului de Administrație dl. Piciu-Blaga
Bogdan, în conformitate cu prevederile
legale, CONVOACĂ Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor în data de
23.03.2022, ora 11.00, la sediul social din
mun.Craiova, str.Brestei, nr.3A, jud.Dolj
(conform renumerotării stradale actual
mun.Craiova, str.Brestei, nr.3D, jud.Dolj).
În cazul neîndeplinirii condiţiilor legale de
validitate stabilite de Actul Constitutiv,
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de
24.03.2022, ora 11.00, în același loc și cu
aceeași ordine de zi. La AGEA sunt
îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de
02.03.2022, stabilită ca dată de referință.
Ordine de zi: 1. Aprobarea prelungirii
suspendării activității societății pe o perioadă de 3 ani, cuprinsă între 31.03.202231.03.2025. 2.Aprobarea precizării și
menționarea la ORC a faptului că urmare
a renumerotării stradale se schimbă adresa
sediului social din mun.Craiova, str.
Brestei, nr.3A, jud.Dolj în mun. Craiova,
str. Brestei, nr.3D, jud.Dolj. 3.Aprobarea
redactării actului constitutiv actualizat
conform hotărârii AGEA. 4. Aprobarea
mandatării președintelui Consiliului de
Administrație dl. Piciu-Blaga Bogdan să
semneze, în numele și pe seama acționarilor Hotărârea AGEA, actul constitutiv
actualizat, precum și pentru înregistrarea
mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului. Cererile pentru introducerea de noi
puncte pe ordinea de zi de către acționari
pot fi depuse, la sediul societății, conform
art.1171 din Legea nr. 31/1990 R cu modificările ulterioare. Acționarii pot participa
personal, prin reprezentanții lor legali sau
prin reprezentanți mandatați cu procură

specială. Formularele de procură specială,
precum și celelalte materiale informative
asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a
Adunării se pot obţine de la sediul societăţii, conform Legii nr.31/1990 R cu modificările ulterioare. După completare și
semnare un exemplar din procura specială
va fi depus la sediul societăţii până cel
târziu cu 48 ore înainte de data primei
convocări, un exemplar va fi înmânat
reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramânând la acţionar. Informaţii
suplimentare la sediul societatii din
Craiova, str.Brestei, nr.3A, jud.Dolj (actual
mun. Craiova, str.Brestei, nr.3D, jud.Dolj).
Societatea Transforest SA Vatra Dornei,
prin Administratorul Unic, convoacă în
baza Legii 31/1990 republicată, modificată
și completată ulterior, Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor în data de 15
martie 2022, ora 10.00 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data
de 15 martie 2022, ora 11.00, ambele la
sediul societății comerciale din str.
Argestru, nr.3, Vatra Dornei, Județul
Suceava. Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor va avea următoarea ordine de
zi: 1.Aprobarea raportului de gestiune al
administratorului pentru anul 2021; 2.
Aprobarea raportului comisiei de cenzori
pentru anul 2021; 3.Aprobarea urmatoarelor situații financiare: bilanț contabil,
cont de profit și pierderi și anexe, pentru
2021; 4.Aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli pentru anul 2022. Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor va
avea următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea
mandatării Administratorului UnicBosancu Dumitru pentru a vinde bunuri
imobile care au o valoare care depășește
jumătate din valoarea contabilă a activelor
societății. În cazul în care AGOA și AGEA
nu pot lucra datorită neîndeplinirii
prezenței acționarilor conform Legii
31/1990 republicată, modificată și completată ulterior, ședința Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor se va ține în data
de 16 martie 2022, ora 10.00, iar Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor se
va ține în data de 16 martie 2022, ora
11.00, ambele la aceeași adresă și cu
aceleași ordini de zi.

LICITAŢII
Fast For Internet Solution SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate
la vânzare prin licitaţie publică in bloc la
prețul de 173.827,50 lei + TVA, bunuri
mobile - echipamente IT: platforma monitorizare software, sistem de securitate perimetru, cabinet echipamente, statie de baza
lte, radioreleu microunde, echipamente
integrare, platforma operare reţea si echipament energie electrica. Persoanele intere-
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de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
sate vor achizitiona dosarul de prezentare
de la lichidatorul judiciar și vor depune
documentele de participare la licitaţie cu
cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 16.02.2022, ora 13/30 la
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244
519800. În cazul neadjudecării vânzarea va
fi reluată în data de 23.02.2022 și
02.03.2022, aceeași oră, în același loc.
Pacnet Concept Solutions SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică in bloc la
prețul de 137.649 lei + TVA echipamente
IT furnizare servicii internet: sistem de
securitate perimetru, platforma monitorizare retea, cabinet echipamente, statie de
baza LTE, echipament integrare, platforma
operare retea, echipament energie electrica,
2 radiorelee microunde. Persoanele interesate vor cumpăra dosarul de prezentare de
la lichidatorul judiciar și vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel
putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia
va avea loc în 16.02.2022, ora 14/30 la
sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244
519800. În cazul neadjudecării vânzarea va
fi reluată în data de 23.02.2022 și
02.03.2022 aceeași oră, în același loc.
Editura Prahova SA prin administrator
judiciar VIA Insolv SPRL scoate la vânzare
prin licitaţie publică Dacia 1305, motorină,
2006, 240.000 km, baterie descărcată,
nefuncțională, uzură generală la prețul de
944,50 lei, precum și chioscuri mobile
pentru distribuirea presei: 21 chioscuri la
prețul de 1.715,40 lei/buc., 2 chioscuri la
prețul de 1.743,90 lei/buc, 15 chioscuri la
prețul de 1.772,70 lei/buc., 4 chioscuri la
prețul de 1.801,20 lei/buc. si 2 chioscuri la
prețul de 2.430 lei/buc. La prețurile de
pornire se adauga TVA. Persoanele interesate vor cumpăra dosarele de prezentare de
la administratorul judiciar și vor depune
documentele de participare la licitaţie cu
cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 15.02.2022, ora 14/00 la
sediul administratorului judiciar, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în zilele de 22.02.2022
și 01.03.2022, aceeași oră, în același loc.

Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare
prin licitaţie publică Scania P420 PH09SSJ cu remorca transport busteni
PH09SWN (71.102,80 lei), Scania PH09WAX cu remorca transport busteni
PH09UCR (71.825,13 lei). Persoanele
interesate vor cumpăra dosarul de prezentare de la lichidatorul judiciar și vor
depune documentele de participare la
licitaţie cu cel putin o zi înainte de data
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în
16.02.2022, ora 14/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi reluată în
data de 23.02.2022 și 02.03.2021, aceeași
oră, în același loc.
Sancris SRL prin lichidator judiciar VIA
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie
publică autotractor Stralis Iveco PH61CCR
(2008, 31.065 lei), autotractor Stralis Iveco
PH62CCR (2008, fără talon, 33.825,75 lei),
autotractor Iveco Stralis PH63CCR (2008,
35.008,50 lei), Ford Transit PH55CCR
(2013, 27.060,75 lei), Ford Transit
PH57CCR (2013, fără talon, 26.301,75 lei),
Ford Transit PH52CCR (2013, 23.359,50
lei), Ford Transit PH60CCR (2013,
24.997,50 lei), Ford Transit PH54CCR
(2013, 26.301,75 lei), Ford Transit
PH51CCR (2013, probleme motor, 23.905,50
lei), Ford Transit PH56CCR (2013,
21.023,25 lei), Ford Transit PH58CCR
(2013, probleme motor, 27.970,50 lei), Ford
Transit PH59CCR (2013, 24.846 lei), autotractor Iveco Magirus B136CCR (2013,
21.569,25 lei), autotractor Iveco Magirus
PH09CCR (2008, 21.175,50 lei). La prețul de
pornire se adaugă TVA. Persoanele interesate vor achizitiona dosarul de prezentare de
la lichidatorul judiciar și vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel
putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia
va avea loc în 22.02.2022, ora 13/30 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în
data de 01.03.2022 aceeași oră, în același loc.
Asesoft Technologies SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică stand mobil
calibrare echipamente achizitie ECG EEG

(63.407 lei) și stand mobil teste de electrosecuritate (84.992 lei). La prețurile menționate se adaugă TVA. Licitaţia va avea loc
în 15.02.2022, ora 15/00 la sediul lichidatorului judiciar din str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244
519800. În cazul neadjudecării vânzarea
va fi reluată în zilele de 22.02.2022 și
01.03.2022, aceeași oră, în același loc.
Acvila Petroprod Trading SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie publică
proprietate imobiliară compusa din teren
intravilan în suprafață de 1.756 mp și
clădire nefinalizată P+E mansardat cu Scd
de 337 mp, situată în com. Păulești, sat
Cocoșești, la prețul de 585.744,18 lei. Licitaţia va avea loc în 22.02.2022, ora 14/30 la
sediul lichidatorului judiciar din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/
fax 0244 519800. Persoanele interesate se
pot programa pentru vizionare la numărul
de telefon susmentionat, iar ulterior vor
achizitiona dosarul de prezentare de la
sediul lichidatorului judiciar și vor depune
documentația însoțită de taxa de garanţie
de 10% din prețul de pornire cu cel putin o
zi înainte de data licitatiei. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi reluată în
zilele de 01.03.2022 și 08.03.2022, aceeași
oră, în același loc.
Anunț licitație publică deschisă cu
ofertă la plic inchis și sigilat pentru
vânzare cladire și teren. 1. Informaţii
generale privind autoritatea contractantă,
în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax și/sau adresa
de e-mail ale persoanei de contact:
Primăria Comunei Reviga, Cod
fiscal:4231660, Adresa: Com. Reviga,
Șoseaua Alexandru Ioan Cuza nr.19,
județul Ialomița, telefon/fax:
0243.246.119, email: prim_reviga@yahoo.
com. 2. Informaţii generale privind
obiectul vânzării, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie
vândut: Imobilului clădire construită din
cărămidă, acoperită cu plăci de azbociment, în suprafaţă totală de 50 mp + teren
aferent în suiprafaţă der 541 mp, înscris în
Cartea Funciara nr. 28253, nr. cadastral al
imobilului 28253, UAT Reviga, sat
Rovine, aparţinând domeniul privat al
comunei Reviga, conform HCL
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2/27.01.2022 și temeiului legal: O.U.G.
57/03.07.2019. 3. Informații privind documentația 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: la cerere, de la
sediul primăriei Reviga. 3.2. Denumirea și
adresa serviciului /compartimentului, de
la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Se poate obține
de la compartimentul achiziții publice din
cadrul Primăriei Comunei Reviga, șos A.
I. Cuza, nr. 19, județul Ialomița. 3.3.
Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
Dacă se ridică de la sediul instituției: 20 lei
/ exemplar, ce se achită numerar la casierie
instituției. 3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 28.02.2022, ora 10.00.
4. Informații privind ofertele: 4.1. Data
limită de depunere a ofertelor: 08.03.2022,
ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăriei Comunei
Reviga, șos A. I. Cuza, nr. 19, județul
Ialomița. 4.3. Numărul de exemplare în
care treuie depusă fiecare ofertă: într-un
singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.
Data și locul la care se va desfășură
sedința publică de deschidere a ofertelor:
08.03.2022, ora 11.00, Primăriei Comunei
Reviga, șos A. I. Cuza, nr. 19, județul
Ialomița, compartiment – achiziții publice.
6. Instanța competentă în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Ialomița, loc.
Slobozia, b-dul. Cosminului, nr. 12, cod
postal: 920030, judetul Ialomita Telefon:
0243 236 952, 0243 236 587 (centrala),
Fax: 0243 232 266, infopubil@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație
către instanțele abilitate, în vederea publicării: 08.02.2022.
1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria
Municipiului Bârlad, cu sediul în municipiul Bârlad, Str.1 Decembrie, nr.21, județul
Va s l u i , t e l e f o n 0 2 3 5 / 4 1 1 . 7 6 0 , f a x
0235/416.867, e-mail: autorizare@primariabarlad.ro, cod fiscal 4539912. 2.Informații generale privind obiectul procedurii

de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: 14 terenuri aparţinând domeniului privat al Municipiului Bârlad, în
suprafaţă totală de 7.661mp, conform
caietelor de sarcini ale H.C.L.M.Bârlad
nr.64/27.02.2020, H.C.L.M.Bârlad nr.
70/30.03.2021, H.C.L.M.Bârlad
n r. 8 9 / 1 2 . 0 4 . 2 0 2 1 , H . C . L . M . B â r l a d
nr.302/31.08.2021 și temeiului legal O.U.G.
nr. 57/03.07.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la cerere, de la
sediul instituției, Serviciul Contracte de
Concesionare, Închiriere și Vânzare, Autorizare, Liberă Iniţiativă și Informatică,
parter, camera 12. 3.2. Denumirea și 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
-Serviciul Contracte de Concesionare,
Închiriere și Vânzare, Autorizare, Liberă
Iniţiativă și Informatică, parter, camera
12, Primăria Municipiului Bârlad, Bârlad,
Str.1 Decembrie, nr.21, județul Vaslui.
3.3.Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 20 Lei /exemplar, se achită cash la
Casieria instituţiei, sau cu OP în contul
RO94TREZ65721360250XXXXX, deschis
la Trezoreria Bârlad. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 23.02.2022,
ora 16.00. 4. Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
03.03.2022, ora 16.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Bârlad, Bârlad, Str.1 Decembrie,
nr.21, județul Vaslui, cam.10 -Registratură.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: se depun într-un
singur exemplar, în două plicuri sigilate
-unul exterior și unul interior. 5.Data și
locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
07.03.2022, ora 10.00, Primăria Municipiului Bârlad, Bârlad, Str.1 Decembrie,
nr.21, județul Vaslui. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau adresa
de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele

pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului
Vaslui, municipiul Vaslui, Str.Ștefan cel
Mare, nr.53, județul Vaslui, cod poștal
730171, telefon /fax 0235/311.582, e-mail:
tr-vaslui@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 09.02.2022.
1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Primăria Comunei
Morteni, cu sediul în comuna Morteni, Str.
Principală nr.1127, județul Dâmbovița,
telefon/fax 0245/242.714, 0245/242.707,
e-mail: primariamorteni2016@yahoo.com,
cod fiscal 4344589. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: teren situat în
intravilanul comunei Morteni, în suprafață de 905mp, CF 70214, categoria de
folosință -curți construcții, amplasat în
comuna Morteni, nr.1130, județul Dâmbovița, aparținând domeniului public al
Comunei Morteni, conform
H.C.L.nr.1/07.02.2022 și temeiului legal:
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire: de la sediul
Primăriei Comunei Morteni sau prin solicitare online, pe adresa de e-mail: primariamorteni2016@yahoo.com.
3.2.Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Primăria Comunei Morteni -Compartiment Contabilitate -Achiziții Publice, Str.
Principală nr.1127, județul Dâmbovița.
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: gratuit. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 18/02/2022, ora 14.00.
4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 03/03/2022,
ora 16.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Oferta va fi depusă la
Registratura Primăriei Comunei Morteni,
comuna Morteni, Str.Principală nr.1127,
județul Dâmbovița. 4.3.Numărul de exem-

ANUNȚURI
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
1 exemplar original și 1 exemplar copie
xerox. 5.Data și locul la care se va desfășura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 04/03/2022, ora 10.00, la sediul
Primăriei Comunei Morteni, comuna
Morteni, Str.Principală nr. 1127, județul
Dâmbovița. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se
poate introduce la Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Dâmbovița,
Târgoviște, Str. Calea București nr.3,
județul Dâmbovița, telefon 0245/612.344,
fax 0245/216.622, e-mail: tb-dambovita-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării: 09/02/2022.
Anunț publicitar privind reluarea licitației publice deschise, cu strigare, având ca
obiect vânzarea imobilelor situate în mun.
București, str.Acțiunii nr.48-50, Sector 4.
Societatea Energo Industrial Imobili S.A.,
persoană juridică română, cu sediul social
în mun.București, B-dul Pierre de
Coubertin nr.3-5, Clădirea Office Building, etaj 6, camera 6O, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de
pe lângă Tribunalul București sub nr.
J40/5088/2018, având Identificator Unic
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la Nivel European (EUID): ROONRC.
J40/5088/2018, Cod de Identificare
Fiscală: RO39183612 („Vânzătoarea”), ca
urmare a neînscrierii niciunui participant
la licitația publică deschisă cu strigare
organizată de Societate pentru data de
22.12.2021, anunță reluarea procedurii de
vânzare prin licitație publică deschisă cu
strigare a următorului bun imobil, proprietatea Vânzătoarei, situat în mun.București, str.Acțiunii nr.48-50, Sector 4,
denumit în cele ce urmează „Imobilul”,
compus din: (i)teren în suprafață de
776mp, intabulat în Cartea Funciară
nr.227239 a Sectorului 4, București, identificat cu nr.cadastral 227239; (ii)
construcție, cu destinația de „cămin nefamiliști” -având 4 niveluri, suprafață
construită la sol 494mp și suprafață
construită desfășurată 1641mp, înregistrată în Cartea Funciară nr.227239 a
Sectorului 4, București, identificată cu
nr.cadastral 227239-C1; cu respectarea
prevederilor Legii nr.85/1992 privind
vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și
din fondurile unităților economice sau
bugetare de stat. Prețul de pornire a licitației publice pentru vânzarea Imobilului,
teren și construcție, este de 650.000 (șase
sute cincizeci mii) Euro, reprezentând un
preț redus față de prețul de strigare al
primei licitații de 680.000 (șase sute

optzeci mii) Euro stabilit prin Raportul de
evaluare nr. 21149/17.11.2021 întocmit de
expertul independent Vitta Sebastian
PFA, evaluator autorizat, membru titular
ANEVAR (legitimație nr.17125), cu următoarele mențiuni: (A)dacă legea în vigoare
la data semnării contractului de vânzare
permite, se poate stabili ca Imobilul să se
vândă și în regim de scutire de TVA (total/
parțial), fără drept de deducere; în caz
contrar, la prețul Imobilului se va aplica
TVA în regimul și cota prevăzute de legea
în vigoare la data semnării contractului de
vânzare; (B)prețul construcției înregistrată în Cartea Funciară nr.227239 a
Sectorului 4, București, identificată cu nr.
cadastral 227239-C1 a fost determinat de
către expertul independent Vitta Sebastian PFA, evaluator autorizat, membru
titular ANEVAR (legitimație nr.17125), cu
respectarea prevederilor din Normele
tehnice de evaluare privind vânzarea de
locuințe și spații cu altă destinație
construite din fondurile statului și din
fondurile unităților economice sau bugetare și a Condițiilor privind organizarea
licitațiilor de vânzare a clădirilor de locuit
și a spațiilor cu altă destinație din cadrul
acestora, precum și a locuințelor
construite din fondurile unităților economice și bugetare aprobate prin Hotărârea
de Guvern nr. 658/1992. În vederea participării la licitația publică, ofertanții vor

face dovada constituirii unei garanții de
participare în cuantum de 970.000 (nouă
sute șaptezeci mii) Lei (care nu intră în
sfera TVA), care se va achita în contul
Vâ n z ă t o a r e i a v â n d I B A N n r.
RO22BREL0002001723600100, deschis la
Libra Internet Bank S.A. Sunt invitați să
participe la licitație persoane fizice sau
juridice române. Un ofertant va putea
depune o singură ofertă. Documentele de
participare care trebuie prezentate pentru
participarea la licitație, descrierea Imobilului, modelul de Contract de vânzare,
precum și modul de desfășurare a licitației publice sunt precizate în „Regulamentul de organizare și desfășurare a
licitației deschise pentru vânzarea Imobilului” care poate fi procurat gratuit de la
sediul Vânzătoarei din mun.București,
B-dul Pierre de Coubertin nr.3-5, Office
Building, etaj 6, camera 6O, Sector 2, în
zilele lucrătoare, în perioada 17.02.202210.03.2022, între orele 09.00-18.00 pe baza
(i)actului de identitate și (ii)dacă este
cazul, a unei împuterniciri exprese în
acest sens din partea unei persoane juridice. Toți participanții la licitație au obligația de a elabora și depune documentele
prevăzute de Regulamentul de organizare
și desfășurare a licitației deschise pentru
vânzarea Imobilului în conformitate cu
prevederile acestuia și să respecte prevederile aplicabile ale Regulamentului de

organizare și desfășurare a licitației
deschise pentru vânzarea Imobilului, sub
sancțiunea descalificării. În eventualitatea
adjudecării Imobilului la licitație,
contractul de vânzare cu privire la Imobil
va fi încheiat și vânzarea Imobilului va fi
realizată sub rezerva aprobării finale a
operațiunii de către administratorul
Vânzătoarei. Adjudecatarul va avea obligația de a încheia, în calitate de cumpărător, contractul de vânzare a Imobilului.
Plata prețului de adjudecare a Imobilului
se va face după cum urmează: 1.suma în
RON depusă cu titlu de garanție de participare la licitație, în echivalentul său în
Euro calculat la cursul de referință EUR/
RON stabilit de Banca Națională a României valabil pentru data semnării contractului de vânzare, va constitui la data
semnării contractului de vânzare prima
tranșă din prețul de adjudecare al Imobilului; 2.tranșa a doua, reprezentând restul
din prețul de adjudecare al Imobilului, va
putea fi eșalonată în cel mult 4 (patru)
rate trimestriale egale de la data semnării
contractului de vânzare. Înscrierea la licitație se va putea face la sediul Vânzătoarei
din mun. București, B-dul Pierre de
Coubertin nr.3-5, Office Building, etaj 6,
camera 6O, Sector 2, în zilele lucrătoare,
în perioada 17.02.2022-10.03.2022, între
orele 09.00-18.00, și pe data de 11.03.2022,
între orele 09.00-10.00. Ultima zi de

înscriere va fi 11.03.2022, ora 10.00. Licitația va avea loc în data de 14.03.2022, ora
13.00, la locația din mun.București, B-dul
Pierre de Coubertin nr.3-5, Office Building, etaj 6, Sector 2, și la aceasta pot
participa exclusiv persoanele fizice sau
juridice care s-au înscris, cu respectarea
cerințelor și termenelor din Regulamentul
de organizare și desfășurare a licitației
deschise pentru vânzarea Imobilului.
Persoanele interesate pot solicita informații suplimentare și clarificări cu privire
la Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației deschise pentru vânzarea
Imobilului la nr. de telefon: 021.209.56.96,
prin fax: 021.209.56.73 sau e-mail: office@e-proprietati.ro, persoană de contact:
dl.Pincu Florian Marcel.

PIERDERI
SC Holde Agri Operational SRL,
RO40746213, declară pierdut: atestat de
î n r e g i s t r a r e N r. R O 1 0 1 0 7 4 0 E N 0 1 /
07.02.2020 pentru distribuție și comercializare în sistem angro de produse energetice.
NO.1 Ufuk Activ SRL, cu sediul în
Medgidia, CUI: 26744608, declar pierdut
documentul de înregistrare sanitară veterinară nr.VA 16138 din 29.11.2016. Îl declar
nul.
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