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➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro
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➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l SC Woodland Industrial SRL, 
CUI:30198474, cu sediul în 
Brașov, angajează Inginer în 
industrializarea lemnului. Trimi-
teți CV la: office@jobtips.ro.

l Larisa & Aydin srl din Lipova 
,angajaza 1 bucatar (cod cor 
512001). Conditi minime studii 
liceu, experienta in domeniu 3 
ani .CV-urile se depun pe e-mail 
la adresa : dusa.rodica@yahoo.
com  Vor fi luate in considerare 
CV-urile primite pana la data de 
13.11.2020.Selectia candidatilor 
va avea loc in data de 16.11.2020 
si consta in concurs de CV-uri.
Informatii la telefon 0744638021.

l SC Mca Invest Industrial SRL, 
având CUI:RO23028507, cu 
sediul în Loc.Deva, Str.Împăratul 
Traian, Nr.34, Județ Hunedoara, 
angajează: șofer mașină mare 
tonaj, cod COR 833201- 20 
posturi, mecanic auto, cod COR 
723103- 10 posturi, vopsitor 
auto, cod COR 713205- 10 
posturi, tinichigiu caroserie, cod 
COR 721303-10 posturi, sudor, 
cod COR 721208-10 posturi, 
fierar, cod COR 711402- 10 
posturi, zidar, cod COR 711205- 
10 posturi, dulgher, cod COR 
711501-10 posturi, muncitor 
necalificat la demolarea clădi-
r i lor,  cod COR 931301-10 
posturi, vulcanizator piese din 
cauciuc la prese, cod COR 
814118-10 posturi, spălător vehi-
cule ,  cod  COR 912201-10 
posturi, inginer mecanic, cod 
COR 214401- 10 posturi. Cerințe: 
studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul 
construcțiilor, respectiv dome-
niului auto. Selecția are loc în 
data de 11.11.2020, ora 12:00, la 
sediul societății.

l Asociația de Dezvoltare Inter-
comunitară Termoenergetică 
București-Ilfov, cu sediul în str. 
Nerva Traian nr.3, etaj 10, sector 
3, București, organizează concurs 
pentru ocuparea postului, pe 
durată nedeterminată: -departa-
mentul Monitorizare -1 post de 
Șef de Departament. Dosarele de 
înscriere la concurs, se vor 
depune la sediul asociației, până 
la data de 20.11.2020, ora 12:00. 
Condițiile de participare la 
concurs și bibliografia sunt preci-
zate în Anunțurile  extinse 
privind selecția pentru ocuparea 
postului de mai sus și se gasesc la 
sediul asociației și pe site www.
aditbi.ro Informații la telefon 
0722.2955.558 -Serviciul Resurse 
Umane.

l Primăria comunei Gighera, cu 
sediul în comuna Gighera, str.
Principală, nr.184, judeţul Dolj, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: Referent I, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura la sediul Primăriei 
Gighera, astfel: Proba scrisă în 
data de: 08.12.2020, ora 09.00; 
Proba interviu în data de: 
09.12.2020, ora 09:00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Studii 
medii ;  Vechime în câmpul 
muncii: minim 5 ani. Candidaţii 
vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a la sediul instituției. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primariei comunei Gighera, 
persoană de contact: Teodorescu 
C ă t ă l i n ,  t e l e f o n / f a x : 
0251.353.011.

l În temeiul prevederilor art. 7 
(2) din Legea nr. 319 /2003 privind 
Statutul personalului de cercetare 
–  d e z v o l t a r e ,   C e n t r u l  d e 
E c o n o m i e  M o n t a n ă 
CE-MONT organizează în peri-
oada  10 noiembrie 2020– 18 
decembrie 2020,  la sediul  din 
Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, 
jud. Suceava, concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi 
vacante:  Cercetător știinţific 
gradul I, 1 post, 1/2 normă, (cerce-
tător în silvicultură); Cercetător 
științific, 1 post normă întreagă 
(cercetător în biologie) și Asistent 
de cercetare științifică,   1 post, 1/2 
normă(Asistent de cercetare în 
geografie), cu prezența laCentrul 
de EconomieMontană CE-MONT 
din VatraDornei;  Înscrierile la 
concurs  se  facpânăpe data 
de 11Decembrie 2020, ora 16:00.
Documentele aferente concur-
sului, respectiv anunţul cuprin-
zând condiţ i i le  generale  ș i 
specifice, calendarul concursului 
și bibliografia sunt afișate   la 
sediul  Centrului de Economie 
Montană CE-MONT din Vatra-
Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. 
Suceava. Dosarelede concurs se 
transmit prin poștă sau se primesc 
direct, la  sediul Centrului de 
E c o n o m i e  M o n t a n ă 
CE-MONT din VatraDornei, str. 
Petreni nr. 49, jud. Suceava, până 
la data de    11.12.2020 , ora 
16:00.  Relații suplimentare  se 
o b ț i n   d e  l a  S e c r e t a r i a t u l 
CE-MONT, la numărul de telefon: 
0330.110.030.

l S.C. Solceta S.A. Stei, str. 
Cuza Voda nr. 13, jud. Bihor, 

recruteaza Director Adjunct, în 
c o n f o r m i t a t e  c u  O . U . G . 
nr.109/2011 privind guvernanta 
corporativa a intreprinderilor 
publice,  cu modificarile si 
completarile ulterioare. Proce-
dura de selectie va consta in 
depunerea de catre candidati a 
unui dosar de candidatura insotit 
de declaratia de intentie si susti-
nerea unui interviu dupa urma-
torul  calendar:  Depunerea 
candidaturilor se va face pana la 
data de 11.12.2020, ora 15:00. 
Selectia dosarelor se va face 
pana la data de 15.12.2020. 
Interviul se va sustine in termen 
de maximum 4 zile lucratoare de 
la data limita pentru depunerea 
candidaturilor. Relatii suplimen-
tare cu privire la desfasurarea 
selectiei si continutul dosarului 
pentru inscriere se obtin pe 
site-ul societatii www.solceta.
com la secretariat – telefon 
0259332270. Presedintele Consi-
liului De Administratie Barna 
Gabriel Catalin.

l Institutul Național de Cerceta-
re-Dezvoltare pentru Biotehno-
logii în Horticultură, cu sediul în 
Ștefănești, strada Șos. Bucu-
rești-Pitești nr.37, județul Argeș 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi: - 
1 post de cercetător știinţific 
gradul I în domeniul Horticul-
tură specialitatea - Protecția 
plantelor - virologie în horticul-
tură; - 1 post de cercetător știin-
ţific gradul II în domeniul 
Horticultură specialitatea - 
Protecția plantelor - virologie în 
horticultură; - 1 post de cerce-
tător știinţific gradul III în 
domeniul Horticultură - speciali-
tatea Ecologia și multiplicarea 
speciilor horticole. Concursurile 
se vor desfășoara conform Legii 
nr. 319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvol-
tare, în data de 15.12.2020, la 
sediul institutului. Dosarele de 
concurs se depun în termen de 30 
de zile de la data apariţiei anun-
ţului în ziar, la Compartimentul 
Resurse Umane al institutului. 
Informaţii suplimentare se pot 

obţine de la Compartimentul 
Resurse Umane al institutului, la 
tel. 0248/266.838.

l Institutul Naţional de Statis-
tică organizează concurs pentru 
ocuparea, pe perioadă determi-
nată, a 11 posturi contractuale 
vacante de execuție necesare 
derulării Grantului Eurostat nr. 
2019.0212- ”Programul privind 
statisticile integrate referitoare 
la ferme în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/1091 
al Parlamentului European și al 
Consiliului” -Recensământul 
General Agricol, runda 2020, 
din cadrul Direcției de statistici 
agricole și de mediu: •3 posturi 
Expert I A -perioada decembrie 
2020– 31 mai 2022. Condiții 
specifice: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul:  șt i inţe 
sociale, știinţe inginerești, mate-
matică și știinţele naturii; 
-vechime în specialitate: minim 
7 ani. •1 post Expert I -perioada 
decembrie 2020- 31 mai 2022. 
Condiți i  specifice:  -studii 
universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul: 
știinţe sociale, știinţe ingine-
rești, matematică și știinţele 
naturii; -vechime în specialitate: 
minim 5 ani. •3 posturi Expert 
II -perioada decembrie 2020– 31 
mai 2022. Condiții specifice: 
-studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în dome-
niul: știinţe sociale, știinţe ingi-
nerești, matematică și știinţele 
naturii; -vechime în specialitate: 
minim 6 luni. •4 posturi Expert 
debutant- perioada decembrie 
2020– 31 mai 2022. Condiții 
specifice: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu 

diplomă de licenţă sau echiva-
lentă în domeniul:  șt i inţe 
sociale, știinţe inginerești, mate-
matică și știinţele naturii; 
-vechime în specialitate: 0 ani. 
Concursul se organizează la 
sediul Institutului Naţional de 
Statistică, din Bd. Libertăţii 
nr.16, sector 5, București, în 
data de 08.12.2020 ora 10:00 
proba scrisă și 14.12.2020 ora 
10:00 interviul. Dosarele de 
concurs se vor depune în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului în Moni-
torul Oficial Partea a III-a, la 
sediul Institutului Naţional de 
Statistică, Bd. Libertăţii nr.16, 
sector 5, București, în perioada 
11.11.2020– 24.11.2020, luni- joi 
în intervalul orar 08:00- 16:30 și 
vineri 08:00- 14:00. Dosarele de 
concurs trebuie să conțină în 
mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.5 din Regula-
mentul-cadru aprobat prin 
O r d i n u l u i  S . G . G . 
nr.818/05.06.2018. Condiţiile de 
participare la concurs aprobate 
și  bibliografia stabilită se 
afișează la sediul Institutului 
Naţional de Statistică și pe 
site-ul Institutului Naţional de 
Statistică (www.insse.ro). Relaţii 
suplimentare se pot obţine la 
sediul Institutului Naţional de 
Statistică și la numărul de 
telefon 021/317.77.82, persoană 
de contact Maria Mihaela 
Alexandru, adresă de e-mail 
maria.alexandru@insse.ro.

CITAȚII
l Se citează numitul Botto Bibi, 
fiul defunctei Botto Aglae, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
mun.București, în calitate de 
pârât  în dosarul  nr.  3708/ 
333/2019, al Judecătoriei Vaslui, 
având ca obiect ieșire din indivi-
ziune, pentru termenul de jude-
cată din 07 decembrie 2020, ora 
10:00, în contradictoriu cu 
numita Carabași Ștefana s.a. 

l Prună/ Duca Maria Elena, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
București ,  sect.6,  str.Valea 
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Ialomiței, nr.13, bl.D32, ap.51, 
e s t e  c i t a t ă  î n  D o s a r 
2451/838/2019 al Judecătoriei 
L i e ș t i ,  j u d . G a l a ț i  p e n t r u 
termenul din 27.01.2021, ora 
11:00.

l Dl. Paraschivescu Victor, 
domiciliat în comuna Pietroșița, 
nr.43A, județul Dâmbovița, este 
chemat la Judecătoria Pucioasa 
în data de 14.12.2020, ora 9:00, 
în calitate de pârât, în dosarul 
civil nr.954/283/2020 având ca 
obiect divorț, reclamantă fiind 
Paraschivescu Carmen Ramona.

l Ahmad Khalifeh, cu ultima 
reședință cunoscută în Oradea, 
strada Universității, nr.1, cămin 
C4, camera 14, județul Bihor, 
este citat în data de 08.12.2020, 
intervalul orar estimat 12:00-
13:00, la Judecătoria Craiova, cu 
sediul relocat în Craiova, str.
Brestei, nr.12, județul Dolj 
(sediul vechi al Tribunalul Dolj), 
completul CMF 1, în calitate de 
p â r â t  î n  d o s a r u l 
nr.12688/215/2019, având ca 
obiect exercitarea autorității 
părintești, reclamantă fiind 
Licșor Maria-Felicia.

DIVERSE
l  Vand purcei  Mangalita, 
Ciorani, Prahova. Relatii la tel. 
0754 032 443.

l Tribunalul Maramureș Secţia 
a II-a Civila de Contencios 
Administrativ si Fiscal - dosar 
nr. 1825/100/2020 S-a dispus 
deschiderea procedurii generale 
de insolvență împotriva debi-
toarei S.C. ALFA-COM S.A., cu 
sediul social în Baia Mare, str.
Nisiparilor, nr.62, judeţul Mara-
mureș, C.U.I. RO 2953704, J 
24/273/1992. Termen pentru 
înregistrarea cererilor de admi-
tere a creanţelor: 17.12.2020. 
Termen pentru întocmirea și 
afișarea tabelului preliminar: 
06.01.2021. Contestaţiile se vor 
înregistra la tribunal în termen 
de 7 zile de la publicarea în Bule-
tinul procedurilor de insolvenţă 
a tabelului preliminar. Termen 
pentru întocmirea și afișarea 
tabelului definitiv: 01.02.2021. 
Termen pentru continuarea 
proceduri i :  18.02.2021.  Se 
convoacă ședinţa adunării credi-
torilor în data de 11.01.2021, ora 
12:00, la sediul profesional al 
administratorului judiciar din 
Baia Mare, str.George Coșbuc, 
n r.28 /33 ,  jud .Maramureș , 
Cabinet Individual de Insolvență 
Augustin Lucia. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la 

telefon nr. 0262-218844, 0747-
246583.

l  Administratorul judiciar 
anunţă creditorii SC Bosco 
Ricco SRL, cu sediul în Alexan-
dria, str. Dunării, bl. Patria, sc. 
B,  Parter,  ap.  47,  judeţul 
Teleorman, J34/517/2017, CUI 
26335336, faptul că Tribunalul 
Teleorman, Secţia a I a Civilă, a 
dispus deschiderea procedurii 
generale de insolvenţă,  în 
conformitate cu prevederile 
Legii nr. 85/2014, în Dosarul nr. 
794/87/2019.  Sol ic i tăm pe 
această cale creditorilor să își 
declare creanţa în conformitate 
cu prevederile art. 102 din Legea 
nr. 85/2014, în termen de 15 zile 
de la publicarea acestui anunţ. 
Informaţii privind procedura de 
insolvenţă a debitoarei puteţi 
obţine accesând: www.bpi.ro sau 
office@lichidarifirme.ro.

l  Anunţ Prealabil Privind 
Afișarea Publică A Documen-
telor Tehnice Ale Cadastrului 
Unitatea Administrativ Terito-
rială comuna Sinești, judeţul 
ialomiţa, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectorul cadastral 
nr. 14 începând cu data de 16 
noiembrie 2020 pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul Primăriei, 
comunei Sinești ,strada Primă-
riei, nr. 29, judeţul Ialomiţa, 
conform art. 14, alin (1) și (2) 
din Legea Cadastrului și Publici-
tăţii Imobiliare nr. 7/ 1996, cu 
modificările și completările ulte-
rioare. Publicarea se va face pe 
s i te -ul  Pr imărie i  comunei 
Sinești. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea 
fi depuse la sediul Primăriei 
comunei Sinești și pe site-ul 
Agenţiei Naţionale de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară.

l Anunț Participare Procedură 
Atribuire Contract Servicii De 
Consultanță privind proiectul 
intitulat: “Creșterea competivi-
tății ROADMAX Construct 
SRL”. ROADMAX Construct 
SRL, Municipiul Constanţa, 
Bulevardul Mamaia, Nr.50, 
Camera.3, Etaj.2, Ap.4, Județ 
Constanţa reprezentată de 
Osman Ghiulnar-administrator, 
dorește să achiziționeze servicii 
de consultanță în cadrul proiec-
tului de investiție:“Creșterea 
competivităț i i  ROADMAX 
Construct SRL”. Acest proiect 
urmează să se depună spre 
finanțare în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară.2, Prioritatea de 
investiții 2.2 “Sprijinirea creării 

și extinderea capacităților avan-
sate de producție și dezvoltarea 
servicii lor”.  Contractul de 
servicii de consultanță vizează 
următoarele servicii:-Servicii de 
consultanță privind elaborarea 
cererii de finanțare și a tuturor 
studiilor necesare întocmirii 
acesteia; Consultanța/asistența 
juridică în scopul elaborării 
documentației de atribuire și/sau 
aplicării procedurilor de atri-
buire a contractelor de achizi-
ție;-Servicii de consultanță 
privind implementarea și mana-
gementul proiectului finanțat. 
Aceste servicii vor fi executate de 
către ofertantul declarant căști-
gător atât la sediul social al 
acestuia cât și la sediile sociale 
ale factorilor implicate în deru-
larea acestui proiect. Durata de 
realizare a serviciilor de consul-
tanță începe din momentul 
semnării contractului cu ofer-
tantul ce va fi stabilit căștigător 
și va continua pe toată durata 
Contractului  de f inanțare 
încheiat  între  ROADMAX 
Construct SRL și AMPOR cu 
respectarea drepturilor și obliga-
țiilor asumate de către părțile 
contractante. Valoarea estimată 
a contractului de servicii de 
consultanță este de 400.000,00 
lei fără TVA. Serviciile de 
consultanță vor fi plătite doar în 
cazul semnării cererii de finan-
țare. În cazul în care proiectul 
nu va fi finanțat din cadrul POR, 
societatea noastră NU VA 
SUPORTA cheltuielile legate de 
consultanță, acestea fiind supor-
tate în integralitate de către 
ofertantul ce va fi declarant 
căștigător. Pe parcursul îndepli-
nirii contractului de servicii de 
consultanță prețul contractului 
poate fi ajustat în anumite situa-
ții:-Au avut loc modificări legis-
lative, modificări ale normelor 
tehnice sau au fost emise de 
către autoritățile centrale sau 
locale acte administrative care 
au ca obiect instituirea, modifi-
carea sau renunțarea la anumite 
taxe/impozite locale al căror 
efect se ref lectă în creșterea/ 
diminuarea costurilor pe baza 
cărora s-a fundamentat prețul 
contractului de achiziție;-Pe 
piață au apărut anumite condiții 
în urma cărora s-a constatat 
creșterea/diminuarea indicilor de 
preț pentru elemente constitu-
tive ale ofertei al căror efect se 
reflectă în creșterea/diminuarea 
costurilor pe baza cărora s-a 
fundamentat prețul contractului 
de achiziție. Ofertele se vor 
depune la sediu ROADMAX 
C o n s t r u c t  S R L  d i n : M u n .
Constanța, bulevardul Mamaia 

nr.50 etaj.2, cam.3 ap.4. Orice 
informații suplimentare referi-
toare la prezenta procedură se 
pot solicita de la sediul social al 
solicitantului sau accesând 
numărul de telefon:0755.052.482 
persoana  de  contact :Ni ta 
Emanuela. Documentația de 
atribuire a contractului de 
servicii de consultanță ce trebuie 
avută în vedere de potențialii 
ofertanți la realizarea ofertei 
poate fi solicitată de la sediul 
social al solicitantului indicat. 
Oferta depusă de operatorii 
economici participanți la proce-
dura de atribuire a contractului 
de servicii de consultanță va 
respecta specificațiile tehnice și 
formalitățile solicitate de către 
ROADMAX Construct SRL în 
documentația de atribuire a 
contractului de servicii  de 
consultanță. Termenul până la 
care potențialii ofertanți pot 
prezenta oferta este data de 
19.11.2020, ora 12:00. Prezenta 
procedură de achiziții de servicii 
de consultanță se derulează în 
conformitate cu prevederile 
ordinului.1284/2016 privind 
aprobarea procedurii competi-
tive aplicabile solicitanților/
beneficiarilor private pentru 
atribuirea contractelor de furni-
zare, servicii sau lucrări finan-
țate din fonduri europene.

ADUNĂRI GENERALE
l Se convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a obștii Moliviș în 
data de 15.11.2020, la aceeași 
oră și cu aceeași ordine de zi 
(on-line). Precedenta Adunare 
Generală din data de 08.11.2020 
nu a întrunit cvorumul statutar. 
Președinte Răducă Ion.

LICITAȚII
l Hidroconstructia SA UCM 
Argeș organizeaza licitatie de 
vanzare mijloace fixe si deseu 
fier in 20.11.2020, ora-11:00. 
Informat i i :  0248 .635 .500 , 
cosmin.chitu@hidroconstructia.
com

l  Hidrojet  SA  prin  l ichi-
d a t o r   j u d i -
ciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare  în bloc  prin licitaţie 
p u b l i c ă   l a  p r e ț u l 
total de 11.904.521 lei proprie-
tate imobiliară situată în Breaza, 
str.  Griviței ,  nr.  18,  județ 
Prahova, compusa din teren în 
suprafață de 20.513 mp și 
constructiile C10 (hala mono-
bloc), C11 (punct poarta), C20 
(baraca metalica), teren în 
suprafață de 358 mp, teren în 

suprafață de 1.725 mp, teren în 
suprafață de 445,38 mp, precum 
și marcile grafice R050748, 
R053215 ș i  bunuri  mobile 
(utilaje și mașini unelte). Lici-
taţia va avea loc în 13.11.2020, 
ora 14:00 la sediul lichidatorului 
judiciar din str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/
fax  0244 519800.   Persoa-
nele interesate se pot programa 
pentru vizionare la numărul de 
telefon susmentionat (taxa 
pentru vizionare este de 1.000 lei 
+TVA), iar ulterior vor achizi-
t iona   dosaru l   de   prezen -
tare de la sediul lichidatorului 
judiciar și vor depune documen-
t a ț i a  î n s o ț i t ă 
de taxa de garanţie de 10% din 
prețul de pornire cu cel putin o 
zi înainte de data licitatiei. În 
cazul neadjudecării vânzarea va 
f i  r e l u a t ă  î n   d a t a 
de 20.11.2020,  aceeași oră, în 
același loc.

l  Primaria Municipiului 
Oradea organizeaza licitatie 
publica- Sesiunea a-XII-a 1)
Informatii privind concesio-
narul: Primaria Munici-
piului Oradea, cu sediul in 
mun.Oradea- 410100,  P-ta. 
Unirii nr.1 jud.Bihor, Cod 
fiscal:RO 35372589, tel: 
0259/408.812; 0259/437.000, 
int.223; fax:0259/436.276; 
E-mail: primarie@oradea.ro 
2 ) I n f o r m a t i i  p r i v i n d 
obiectul licitatiei: Concesio-
nare 7 parcele de teren, cu 
suprafata de 250mp fiecare, 
situate in Oradea, zona 
Calea Clujului, Cartierul 
Tineretului,  in vederea 
construirii de locuinte fami-
liale - Sesiune a-XII-a. 3)
Data limita de depunere a 
ofertelor: 02 decembrie 
2020, ora-10:00, la sediul 
cocesionarului .  4)Data 
desfasurarii sedintei de 
deschidere a ofertelor cu 
documentele de calificare: 
0 3  d e c e m b r i e  2 0 2 0 , 
ora-11:30. 5)Data desfasu-
rarii sedintei de deschidere 
oferta financiara: 03 decem-
brie 2020, ora-13:00. 6)
Documentatia de atribuire 
gasiti accesand site-ul www.
oradea.ro, sectiunea - lici-
tatii.

l Turnătoria Centrala Orion 
S.A., societate in faliment, prin 
lichidator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. 
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
Jud. Prahova, scoate la vanzare 
urmatoarele bunuri mobile: 
demolator Bosch GSH27 - nr. 
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inventar 20401, la pretul de 670 
lei; demolator Milwankee - nr. 
inventar 20400, la pretul de 379 
lei; bormasina Makitta, la pretul 
de 100,00 lei ;  feromangan 
afinare 165 kg, la pretul de 
536,25 lei; feromangan standard 
(mangan 74-75%) 310 kg, la 
pretul de 542,50 lei; ferosilico-
mangan 45 kg, 247,50 lei; insta-
latie Curatire Primara – nr. 
inventar 20286, la pretul de 
24.138,10 lei. Inscrierea la lici-
tatie se poate efectua cu 48 de 
ore inaintea datei tinerii licita-
tiei, mai multe relatii precum si 
achizitionarea regulamentului 
de vanzare se pot obtine de la 
sediul lichidatorului judiciar, din 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 
10, ap. 31, Jud. Prahova, la 
numere l e  de  t e l e fon / fax : 
0723.357.858/0244.597.808, 
email: office@andreiioan.ro sau 
pe site-ul www.andreiioan.ro. 
Licitatiile se vor organiza in data 
de 13.11.2020, ora 13:30, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este repro-
g r a m a t a  p e n t r u  d a t a  d e 
1 6 . 1 1 . 2 0 2 0 ,  1 8 . 1 1 . 2 0 2 0 , 
2 0 . 1 1 . 2 0 2 0 ,  2 3 . 1 1 . 2 0 2 0 , 
25.11.2020, 27.11.2020.

l Doly Super Market SRL, soci-
etate in faliment, prin lichidator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, cu 
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, 
nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. 
Prahova, vinde la licitatie, in 
bloc, urmatoarele bunuri: vopsea, 
adeziv, fitinguri, tevi PVC, coturi,  
chit, suruburi, becuri, aracet, 
grund, baterii sanitare, etc. Lista 
completa a tuturor bunurilor si 
preturilor, poate fi consultata in 
anexa de pe site-ul lichidatorului 
judiciar www.andreiioan.ro. 
Conform hotararii creditorilor, 
pretul de incepere al licitatiei va 
fi diminuat cu 90  %. Inscrierea la 
licitatie se poate efectua cu 48 de 
ore inaintea datei tinerii licitatiei, 
mai multe relatii precum si achi-
zitionarea regulamentului de 
vanzare se pot obtine de la sediul 
lichidatorului judiciar, din 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 
10, ap. 31, Jud. Prahova, la 
numere l e  de  t e l e fon / fax : 
0723.357.858/0244.597.808, 
email: office@andreiioan.ro sau 
pe site-ul www.andreiioan.ro. 
Licitatia se va organiza in data de 
13.11.2020, ora 14:30, iar in cazul 
in care bunurile nu vor fi valorifi-
cate, aceasta este reprogramata 
pentru data de 16.11.2020, 
1 7 . 1 1 . 2 0 2 0 ,  1 8 . 1 1 . 2 0 2 0 , 
1 9 . 1 1 . 2 0 2 0 ,  2 0 . 1 1 . 2 0 2 0 , 
2 3 . 1 1 . 2 0 2 0 ,  2 4 . 1 1 . 2 0 2 0 , 
2 5 . 1 1 . 2 0 2 0 ,  2 6 . 1 1 . 2 0 2 0 , 
27.11.2020, 30.11.2020.

l Amatti Industri S.R.L., socie-
tate in faliment, prin lichidator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, cu 
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, 
nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. 
Prahova, scoate la vanzare prin 
licitatie, Skoda Octavia, an 
fabricatie 2008, nr. km 375.063, 
pret 1.927,45 euro, fara TVA. 
Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea 
datei tinerii licitatiei, mai multe 
relatii precum si achizitionarea 
regulamentului de vanzare se 
pot obtine de la sediul lichidato-
rului judiciar, din Ploiesti, Str. 
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
Jud. Prahova, la numerele de 
telefon/fax: 
0723357858/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro. Lici-
tatia se va organiza in data de 
13.11.2020, ora 12:00, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este repro-
g r a m a t a  p e n t r u  d a t a  d e 
1 6 . 1 1 . 2 0 2 0 ,  1 8 . 1 1 . 2 0 2 0 , 
2 0 . 1 1 . 2 0 2 0 ,  2 3 . 1 1 . 2 0 2 0 , 
2 5 . 1 1 . 2 0 2 0 ,  2 7 . 1 1 . 2 0 2 0 , 
3 0 . 1 1 . 2 0 2 0 ,  0 2 . 1 2 . 2 0 2 0 . 
04.12.2020.

l Subsemnatul Ladariu Anghel, 
executor  judecătoresc ,  în 
circumscripția Curții de Apel 
Alba Iulia, cu sediul în Loc.
Deva, Str.Ciprian Porumbescu, 
Bl.19A, Sc.D, Ap.35, Jud.Hune-
doara, având CUI:30029351, 
organizează licitație publică, la 
data de 19.11.2020, ora 12:00, la 
sediul biroului său, pentru 
vânzarea la licitație publică a 
proprietății imobiliare situate în 
localitatea Mintia (Com.Vetel), 
nr.97, jud.Hunedoara, reprezen-
tând teren intravilan înscris în 
CF nr.60106 Vetel (provenită din 
conversia de pe hârtie a CF 
nr.651), având nr. Cad A1, TOP 
66/1/1, suprafața de 749mp 
casă+curte intravilan, CAD 
A1.1 CAD C1, TOP 66/1/1-C1, 
la prețul de 213.556,50Lei, preț 
redus cu 25% din prețul stabilit 
prin raportul de evaluare, 
întocmit de expertul autorizat 
Muntea Marinel, membru titular 
ANEVAR. Imobilul este grevat 
de: ipotecă de rang I în favoarea 
creditorului CEC Bank SA, 
Sucursala Deva. Somăm pe toți 
cei care pretind vreun drept 
asupra imobilului urmărit să-l 
anunțe pe executorul judecăto-
resc înaintea datei stabilite 
pentru vânzare. Invităm pe toți 
cei care doresc să cumpere 
imobilul urmărit silit să se 
prezinte la data, locul și ora 
stabilită pentru vânzare, având 
asupra lor cartea de identitate și 

până la această dată să prezinte 
oferte de cumpărare. Potrivit 
dispozițiilor art.838 alin.1 lit.l 
CPC, ofertanții  trebuie să 
consemneze la dispoziția execu-
torului judecătoresc, cel mai 
t â r z i u  p â n ă  l a  d a t a  d e 
1 9 . 1 1 . 2 0 2 0 ,  s u m a  d e 
21.355,65Lei, reprezentând 
garanția de participare de 10% 
din prețul de pornire a licitației 
imobilului, în contul nr.RO62 
CECE HD01 71RO N000 0000, 
deschis la CEC BANK SA 
Sucursala Deva, la dispozitia 
BEJ Ladariu Anghel.

l Licitatie publica 16.11.2020; 
Debitorul SC Tecnogreen SRL - 
societate în reorganizare judi-
ciara, in judicial reorganisation, 
en redressement, cu sediul in 
Dr.Tr.Severin,  s tr.  George 
Cosbuc nr.3A, Cam.2, Sc.1, 
Et.Subsol, Ap.3, jud.Mehedinti, 
CIF:15195512, J25/302/2016, 
prin administrator judiciar, 
Consultant Insolventa SPRL 
Filiala Timis, cu sediul ales in 
Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului 
nr.7A, jud.Mehedinti ,  CUI 
38704372, RFO II nr. 0918, prin 
reprezentant Serban Valeriu, 
scoate la vânzare, la preturile 
diminuate cu 20% fata de pretu-
rile stabilite prin Raportul de 
Evaluare nr. 32/05.03.2020 
conform hotarare adunare credi-
tori din data de 15.09.2020, 
urmatoarele bunuri imobile: - 
Teren Extravilan avand S = 
21.022 mp si Plantatie Vita De 
Vie (existenta pe acest Teren) 
avand S = 21.022 mp, cu numar 
cadastral 50061, inscris in CF nr. 
50061, situat in Tarlaua 80 
Parcela 3, la pretul de 49.276 
Euro - Teren Extravilan avand S 
= 61.377 mp si Plantatie Vita De 
Vie (existenta pe acest Teren) 
avand S = 61.377 mp, cu - Teren 
Extravilan avand S = 347.640 
mp si Plantatie Vita De Vie 
(existenta pe acest Teren) avand 
S = 347.640 mp, cu numar 
cadastral 50364, inscris in CF nr. 
50364, situat in numar cadastral 
50363, inscris in CF nr. 50363, 
situat in Tarlaua 80 Parcela 2 la 
pretul de 143.868 Euro Tarlaua 
80 Parcela 1,2 la pretul de 
814.868 Euro - Teren Extravilan 
avand S = 131.514 mp si Plan-
tatie Vita De Vie (existenta pe 
acest Teren) avand S = 131.514 
mp, cu numar cadastral 50365, 
inscris in CF nr. 50365, situat in 
Tarlaua 80 Parcela 4 la pretul de 
308.268 Euro - Teren Extravilan 
avand S = 53.591 mp si Plantatie 
Vita De Vie (existenta pe acest 
Teren) avand S = 53.591 mp, cu 
numar cadastral 50366, inscris 
in CF nr.  50366, situat in 

Tarlaua 80 Parcela 3 la pretul de 
125.616 Euro situate in extravi-
lanul 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 valorificata in bloc: 
615144 mp Valoarea totala a 
bunuri lor  imobi le  este  de 
1.441.896,00 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 
16.11.2020, orele 14:00. Titlul 
executoriu în baza căruia admi-
nistratorul judiciar procedează 
la vânzarea bunurilor imobile, il 
reprezinta Sentinta nr. 8 din 
data de 11.05.2020, de confir-
mare a planului de reorganizare 
a debitoarei SC Tecnogreen 
SRL, pronunţată de Tribunalul 
Mehedint i  în  dosaru l  nr. 
2726/101/2018. Participarea la 
licitaţie este condiţionată de 
consemnarea în contul unic de 
insolventa al debitoarei SC 
Tecnogreen SRL, pana la data 
de 13.11.2020 orele 17.00 a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire pentru bunurile imobile 
și achiziţionarea caietului de 
sarcini in suma de 1.000,00 
lei+TVA. Cont deschis la Banca 
Romaneasca S.A. ,  sub nr. 
R O 1 1 B R M A  0 9 9 9 1 0 0 0 
83622047. Invităm pe toti cei 
care vor să participe la ședinţa 
de licitaţie să transmita oferte de 
cumpărare și documentele în 
copie xerox din care rezultă 
faptul că a fost achitată garanția 
de licitație și contravaloarea 
caietului de sarcină la adresa de 
email: office@consultant-insol-
venta.ro. Avand in vedere măsu-
rile de prevenire a răspândirii 
virusului Covid 19 (Corona-
virus), administratorul judiciar 
recomanda ca participarea la 
licitatie sa aiba loc prin sistem 
de videoconferinta,  iar  in 
masura in care se doreste parti-
c iparea  f i z i ca  se  impune 
prezenta unui singur participant 
care  sa  respecte  masuri le 
impune de autoprotectie (masca, 
manusi, halat, etc.). Somam pe 
toti cei care pretind vreun drept 
asupra  bunur i lor  imobi le 
descrise anterior sa anunte 
administratorul judiciar inainte 
de data stabilita pentru vânzare 
în termen, sub sanctiunea preva-
zută de lege. Relaţii suplimen-
tare la telefoanele: 0756482035, 
0742592183 0252/354399, email 
office@consultant-insolventa.ro. 

Administror judiciar, Consultant 
Insolvenţă Sprl Filiala Timis.

l 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, subsol, ap.3, sc.1, cam. 3, 
jud.Mehedinti, J25/272/2006, 
CIF: 18704890, prin adminis-
trator judiciar, Consultant 
Insolventa SPRL Filiala Timis, 
cu sediul ales in Dr.Tr.Severin, 
str.Zabrautului nr.7A, jud.
Mehedinti, CUI 38704372, inre-
gistrata in RFO II sub nr. 0918, 
prin asociat coordonator Serban 
Valeriu, scoate la vânzare, la 
preturile diminuate cu 20% fata 
de pretruile stabilite prin 
Raportul  de Evaluare nr. 
20/24.02.2020 si Raportul de 
Evaluare nr. 21/24.02.2020 
conform hotarare adunare 
creditori din 05.11.2020, urma-
toarele 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 91.434,00  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 520.200,00 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 149.176,00 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 161.568,00 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 205.632,00 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 784.696,00 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 licitatie in 
suma de 138.556,00 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 
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la pretul de pornire a licitatie in 
suma de 222.360,00 Euro. Total 
suprafata de teren si vita de vie 
valorificata in bloc - 928.351 mp; 
Valoarea totala a bunurilor este 
de 2.273.620,00 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 
16.11.2020, orele 14:00. Titlul 
executoriu în baza căruia admi-
nistratorul 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 debi-
toarei SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL, pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti Secţia a II 
- a Civilă de Contencios Admi-
nistrativ si Fiscal în dosarul nr. 
1726/101/2019. Creditori ipoteca-
ri:DGRFP Craiova AJFP Mehe-
dinti, U.A.T. Com Punghina, 
M.C. Vivai Italia S.C.A. si 
Cabinet Av. Predescu Daniela. 
Participarea la licitaţie este 

condiţionată de consemnarea în 
contul unic de insolventa al debi-
toarei SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL, pana la data de 
13.11.2020 orele 17.00 a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire pentru bunul imobil pe 
care intentioneaza sa-l achizitio-
neze precum şi achiziţionarea 
caietului de sarcini in suma de 
1.000,00 lei+TVA. In masura in 
care la data de 16.11.2020 bunu-
rile imobile descrise anterior nu 
vor fi valorificate, administra-
torul judiciar va relua expunerea 
pe piata a bunurilor imobile prin 
organizarea de licitatii publice cu 
strigare in aceleasi conditii dupa 
c u m  u r m e a z a : 2 4 . 1 1 . 2 0 2 0 , 
03 .12 .2020 ,  11 .12 .2020  s i 
18.12.2020. Cont deschis la 
Banca Romaneasca S.A, sub nr. 
R O 1 1 B R M A  0 9 9 9 1 0 0 0 
87949896. 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 contravaloarea 
caietului de sarcină la adresa de 

email: office@consultant-insol-
venta.ro. Avand in vedere măsu-
rile de prevenire a răspândirii 
virusului Covid 19 (Corona-
virus), precum si a ordonantelor 
militare emise, administratorul 
judiciar recomanda ca partici-
parea la licitatie sa aiba loc prin 
sistem de videoconferinta, iar in 
masura in care se doreste partici-
parea fizica se impune prezenta 
unui singur participant care sa 
respecte masurile impune de 
autoprotectie (masca, manusi, 
halat, etc.). Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra 
bunurilor imobile descrise ante-
rior sa anunte administratorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. 
Relaţii suplimentare la telefoa-
nele: 0756482035, 0742592183 
0252/354399, email office@
consultant-insolventa.ro

PIERDERI
l Pierdut Certificat Constatator 
pentru sediul Cooperativei Agri-
cole Agro Mureşana, situat în 

Arad, Str.Steagului, nr.1, Județul 
A r a d ,  C U I : 3 8 9 1 6 6 4 2 , 
C02/2/2018, eliberat de ORC 
Arad, pe care îl declarăm nul.

l SC Vik Logistic Company 
SRL, RO28036322, pierdut auto-
rizații de transport marfă Turcia 
Terta 626180,  Rusia Terta 
0728680.

l Pierdut Contract de Vânza-
re-Cumpărare nr.9988/I/1991, 
Contract pentru plata în rate a 
locuinţei cumpărate în baza 
Contractului de Vânzare-Cumpă-
rare nr.9988/I/1991, Releveu 
apartament şi Adeverință achi-
tare integrală nr.3482/22.05.1995 
pe numele Ivan Marlen Liliana. 
Le declar nule.

l Pierdut Certificat de înregis-
trare PFA Girmacea I. Răzvan, 
sediul profesional: municipiul 
Iaşi, str.Han Tătar, nr.6, o cameră, 
s c .B ,  e t . 1 ,  ap .2 ,  jud . Iaş i , 
CUI:31927660/27.06.2013, 
F22/1562/27.06.2013 şi Certificat 
constatator  in i ț ia l  pentru 
Girmacea I. Răzvan PFA, emis în 

data de 28.06.2013. Le declar 
nule.

l  Dacris Impex S.R.L.,  cu 
sediul social în Constanța, Str.
Sabinelor, Nr.3, Jud.Constanța, 
J13/1976/1994, CUI 5740077, 
declar pierdut şi nul Certifi-
catul constatator pentru sediu 
s o c i a l ,  e m i s  d e  R e g i s t r u l 
Comerțului de pe lângă Tribu-
nalul Constanța la data de 
16.08.2002. 

l Pierdut Certificate constata-
toare eliberate de către Oficiul 
Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Dolj (origi-
nale) pentru SC Ferma Prisnel 
SRL, CUI:32810420, număr de 
ordine în registrul comerțului 
J16/288/19.02.2014. Se declară 
nule.

l PIERDUT Atestat transport 
persoane în regim TAXI, eliberat 
de ARR Argeş ,  pe numele 
BERBEACĂ ROBERT-CĂ-
TĂLIN, din comuna Bascov, jud. 
Argeş. Se declară nul.


