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OFERTE SERVICIU
Grădinița Nr.24, cu sediul în localitatea București, 

str.Nicolae Pascu nr.12, sector 3, organizează concurs 
pentru ocuparea postului de spălătoreasă. Concursul 
va avea loc în data de 02.03.2022, ora 10.00, la sediul 
unității. Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial. Relații 
telefon: 021.344.17.60.

SC EN Construction & Pit Cris SRL, având CUI: 
36503305, cu sediul în Bucurșeti, Sectorul 4, Strada 
George Georgescu, Nr.32, angajează: zugrav cu COD 
COR 713102- 6 posturi; faianțar cu COD COR 
712201- 2 posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de 
limba engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor. 
Selecția are loc în data de 14.02.2022, ora 10.00, la 
sediul societății.

Posturi vacante la Inspectoratul Școlar Județean 
Giurgiu. Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, cu 
sediul în Municipiul Giurgiu, Str. dr. Ion Munteanu, 
nr.3, județul Giurgiu, anunță organizarea concursului 
pentru ocuparea unor posturi vacante pe perioadă 
determinată în cadrul proiectului „ADS 2.0- urmă-
torul nivel în educație”, POCU/665/6/23/ 136158. 
Depunerea dosarelor de concurs se realizează până la 
data de 28.02.2022. Relații suplimentare la sediul 
instituției din Str. dr. Ion Munteanu, nr.3. Telefon: 
0246.214.255. Email: isjgiurgiu@yahoo.com

Asociaţia Prietenii Seniorilor, având CIF: 
42059550, cu sediul în Judeţul Sibiu, Sat Slimnic, 
Comuna Slimnic, strada Rușilor, nr.61 angajează: 
infirmieră, cod COR 532103- 5 posturi. Cerințe: 
studii medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe 
în domeniul serviciilor de îngrijire. Selecția are loc în 
data de 14.02.2022, ora 09.00, la sediul societății.

Primăria Domnești, cu sediul în Șos. Al. Ioan Cuza 
nr.25-27, comuna Domnești, județ Ilfov organizează 
în data de 07.03.2022 concurs recrutare pentru 
ocuparea postului contractual de Referent– Compar-
timent Transport și Deservire Unități Învățământ. 
Condiții de participare: studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; vechime în muncă: 
minimum 7 ani. Dosarele se depun la sediul Primă-
riei Domnești în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului, respectiv de la data de 
11.02.2022 până la data de 24.02.2022, ora 16:00. 
Persoană de contact: Voica Cristina– Inspector Asis-
tent Primăria Domnești, email primariadomnestiif@
primariadomnesti.ro, telefon: 021.351.52.56.

Școala Gimnazială Nr.81, București organizează 
concurs pentru ocuparea următorului post vacant: -1 
post informatician pe perioadă nedeterminată); (probe: 
practică, interviu), conditiții: studii superioare în speci-
alitate, vechime în muncă minim 10 ani , experiență 
într-o funcție similară minim 10 ani. Data concursului: 
07.03.2022, ora 9.00. Depunerea dosarelor se face până 
pe 25.03.2022, în intervalul orar 09.00-15.00 la secreta-
riatul unității. Relaţii la telefon: 021.326.32.20.

Primăria comunei Râmnicelu, județul Brăila orga-
nizează  licitație publică în vederea închirierii unor 
terenuri aflate în proprietatea privata a  comunei 
Râmnicelu, după cum urmează: -teren extravilan 
neagricol și neproductiv în suprafaţă de 12,67ha; 
-teren extravilan acoperit cu ape și stuf  în suprafaţă 
de 16,07ha; -teren arabil extravilan în suprafaţă de 

8,81ha; -teren intravilan în suprafaţă de 10,27ha. 
Data- limită pentru solicitarea clarificărilor: 
25.02.2022, ora 16.00. Data- limită de depunere a 
ofertelor, adresa de depunere: 04.03.2022, ora 16.00, la 
Primăria comunei Râmnicelu, sat Râmnicelu, str. 
Brăilei, nr.31, judeţul Brăila. Data și locul la care se va 
desfășura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 
07.03.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei 
Râmnicelu, sat Râmnicelu, str. Brailei, nr.31, judeţul 
Brăila. Relații suplimentare la sediul Primăriei 
Râmnicelu, jud. Brăila sau la telefon nr. 0239.698.173.

Clubul Sportiv Muncipal Galati, cu sediul în 
Galati, str. George Cosbuc, nr.253 (incinta patinoar), 
cod fiscal 39493486, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de execuţie de 
inspector de specialitate gradul II din cadrul Servi-
ciului organizare competitii - 1 post vacant. 
Concursul constă în 3 etape succesive, dupa cum 
urmează: selecţia dosarelor de înscriere; proba scrisă; 
interviu. Proba scrisă va avea loc pe data de 
04.03.2022, ora 11. Proba interviu va avea loc pe data 
de 09.03.2022, ora 11.00. Condiţii de participare la 
concurs: a) studii superioare in domeniul educatiei 
fizice si sportului sau stiinte ingineresti; b) vechime în 
munca minim 3 ani; c) experienta in domeniul 
sportiv, in functii care presupun organizarea compe-
titiilor si coordonarea activitatilor sportive. Dosarele 
de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării anunţului la 
registratura Clubului Sportiv Municipal Galati, din 
Bd. G. Cosbuc nr. 253 (incinta patinoar) si trebuie să 
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la 
art. 6 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesio-
nale imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul Clubului Sportiv 
Municipal Galati din Bd. G. Cosbuc nr. 253 (incinta 
patinoar), nr. de telefon 03366802557, persoană de 
contact –Gillda Micu inspector resurse umane – 
Compartiment Resurse Umane și Juridic.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, jud.Olt, str.
Crișan nr.5, organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea următoarelor posturilor vacante: două 
posturi de șofer, nivel de studii G, grad profesional II, 
la Serviciul Administrativ, Aprovizionare și Trans-
port din cadrul Direcției Resurse Umane, Tehnică și 
Administrativă și un post de șofer, nivel de studii G, 
grad profesional II, la Serviciul Județean de Medi-
cină Legală. A. Denumirea postului: -două posturi de 
șofer, nivel de studii G, grad profesional II, la Servi-
ciul Administrativ, Aprovizionare și Transport din 
cadrul Direcției Resurse Umane, Tehnică și Adminis-
trativă; -un post de șofer, nivel de studii G, grad 
profesional II, la Serviciul Județean de Medicină 
Legală. B.Condiţii de participare la concurs: a)să 
îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 
din Regulamentul-cadru privind stabilirea principi-
ilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor contrac-
tuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
b)studii generale; c)condiţii de vechime:--; d)perfecți-
onări: permis de conducere pentru șofer profesionist 

categoria B și C. C.Condiţii de desfășurare a concur-
sului: 1.Data și locul depunerii dosarelor de înscriere 
la concurs -în termen de 10 zile lucrătoare de la data 
afișării/publicării anunţului (11.02.2022-24.02.2022, 
ora 16.00) la sediul Spitalului Județean de Urgență 
Slatina. 2.Selecţia dosarelor de înscriere: 25.02.2022-
28.02.2022. 3.Data probei scrise: 09.03.2022, ora 
09.00. 4.Data probei interviu: în maximum 4 zile 
lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 5.Locul 
desfășurării probelor: Sediul Spitalului Județean de 
Urgență Slatina, în sala de ședințe din Ambulatoriul 
integrat spitalului. D.Menţiuni. Bibliografia și tema-
tica de concurs sunt afișate la sediul unităţii și pe 
site-ul spitalului (www.spjslatina.ro). Relaţii supli-
mentare se pot obţine de la sediul Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Slatina, telefon: 0736.373.205, persoană 
de contact: Ciulu Maria Talida.

În conformitate cu Legea 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătății cu modificările și completările 
ulterioare și Ordinul MSP 284/2007, privind apro-
barea Metodologiei-cadru de organizare și desfășu-
rare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea 
funcțiilor specifice comitetului director din spitalele 
publice, modificat de art.1 din O.M.S.nr.954/2017. 
Spitalul Județean de Urgență Alexandria, cu sediul 
în localitatea Alexandria, județul Teleorman, strada 
Libertății, nr.1, organizează concurs/examen pentru 
ocuparea funcției specifice comitetului director după 
cum urmează: -1 post de director îngrijiri. La concurs 
/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, 
cumulativ, criteriile generale și specifice. Criteriile 
generale sunt următoarele: a)au domiciliul stabil în 
România; b)nu au fost condamnaţi definitiv pentru 
săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, 
de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârșite cu intenţie, care i-ar face incompatibili 
cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea; c)au o stare de sănătate cores-
punzătoare postului pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare abilitate; d)nu au 
vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în 
vigoare. Criteriile specifice sunt următoarele: 1.sunt 
asistenţi medicali generaliști principali; 2.au cel puţin 
2 ani vechime ca asistenţi medicali generaliști princi-
pali; 3.sunt absolvenţi de învăţământ universitar de 
lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licenţă/absol-
vire. Concursul/examenul pentru ocuparea funcției 
specifice comitetului director al unității se va orga-
niza în data 07.03.2022, ora 10 -proba scrisă, 
respectiv data de 11.03.2022, ora 10 -susținerea orală 
a proiectului de specialitate, ora 14 -interviul de 
selecție, la sediul unității. Înscrierile se vor face la 
sediul Spitalului Județean de Urgență Alexandria, 
str.Libertății, nr.1, dosarul de concurs se poate depune 
până pe data de 25.02.2022 la Serviciul RUNOS al 
Spitalului. Taxa de concurs este de 200Lei și se achită 
la casieria unității. Temele-cadru pentru proiectul de 
specialitate și bibliografia de concurs sunt disponibile 
pe site-ul unității www.spitalulalexandria.ro. (1)
Candidații își aleg tema pentru proiectul/lucrarea de 
specialitate din cele stabilite de comisia de concurs, 
prin publicația de concurs, și îl depun odată cu 
înscrierea la concurs. (2)Proiectul/lucrarea de specia-
litate trebuie să fie realizat/realizată individual de 
către candidat, să rezolve problemele solicitate 
într-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredac-
tate pe calculator cu fonturi de 14 și trebuie să fie 
depus /depusă la înscriere. Taxa de concurs este de 

200Lei și se achită la casieria unității. Pentru a fi 
declaraţi admiși candidaţii trebuie să obţină în cadrul 
concursului/examenului media finală cel puţin 7, iar 
la fiecare probă minimum nota 6. Relaţii suplimen-
tare la Serviciul RUNOS, telefon 0247/306.723.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, cu sediul în 
Vaslui, strada Ștefan cel Mare nr.233, judeţul Vaslui, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractual vacante de: -brancardier -Serviciul Jude-
ţean de Medicină Legală -1 post. Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de 
H.G. 286/23.03.2011 cu modificările și completările 
ulterioare. Concursul se va desfășura la sediul insti-
tuției astfel: -11.02.2022-24.02.2022 -depunerea 
dosarelor; -28.02.2022, ora 09.30 -selecția dosarelor; 
-07.03.2022, ora 10.00 -proba scrisă; -11.03.2022, ora 
09.00 -interviu. Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
I.Brancardier: -diplomă absolvire a liceului; -permis 
de conducere pentru șofer categoria B; -fără vechime 
în activitate. Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui. 
Relaţii suplimentare la sediul: Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Vaslui, persoană de contact: economist 
Ciobanu Florina -telefon 0235/312.120 /interior 138.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Prahova, cu sediul în localitatea Ploiești, str.Unirii, 
nr.2, judeţul Prahova, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale vacante pe perioada 
nedeterminată; -Numele funcţiei: consilier debutant; 
Număr posturi -1 post, -Numele funcţiei: referent 
treapta 5; Număr posturi -1 post, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 07.03.2022, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 10.03.2022, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: Consilier debutant: -studii de 
specialitate: studii universitare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau cu diplomă -speciali-
zarea drept, economic, științe politice; -vechime în 
muncă: nu este necesară; -cunoștinţe medii PC 
(internet, word, excel). Referent Trp.5: -studii medii 
-absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechimea în 
muncă -6 ani și 6 luni; -cunoștinţe medii PC (internet, 
word, excel). Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Prahova. Proba scrisă și interviul se vor 
desfășura la sediul instituției din Ploiești, Str.Unirii, 
nr.2, Jud.Prahova. Relaţii suplimentare la sediul: 
OCPI Prahova, Ploiești, Str.Unirii, Nr.2, telefon: 
0244/519.569, interior 206, fax: 0244/592.295 și pe 
site-ul OCPI Prahova: www.ocpiph.ro/angajare.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Prahova, cu sediul în localitatea Ploiești, str.Unirii, 
nr.2, judeţul Prahova, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioadă 
determinată de 20 luni în cadrul Programului Naţi-
onal de Cadastru și Carte Funciară. -Numele func-
ţiei: consilier cadastru debutant; Număr posturi -1 
post, conform HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 07.03.2022, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 10.03.2022, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii 
-studii universitare de lungă durată absolvite cu 

diplomă de licenţă, specializarea cadastru, geodezie; 
-vechime în specialitatea studiilor: nu este necesară; 
-cunoștinţe medii PC (internet, word, excel). Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a și la sediul 
Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Prahova. Proba scrisă și interviul se vor desfășura la 
sediul instituției din Ploiești, Str.Unirii, nr.2, Jud. 
Prahova. Relaţii suplimentare la sediul: OCPI 
Prahova, Ploiești, Str.Unirii, Nr.2, telefon: 
0244/519.569, interior 206, fax: 0244/592.295 și pe 
site-ul OCPI Prahova: www.ocpiph.ro/angajare.

Liceul de Arte „Marin Sorescu”, cu sediul în 
Craiova, strada Tabaci, nr.4, Dolj, anunță organi-
zarea concursului pentru ocuparea postului contrac-
tual vacant de Mediator Școlar cu 0,5 normă post, pe 
perioadă nedeterminată, treapta profesională II. 
Condițiile specifice necesare ocupării posturilor 
contractual vacante, conform art.4 al Regulamentu-
lui-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 
din 23 martie 2011, cu modificările și completările 
ulterioare sunt: -studii medii cu specializarea filologie 
cu diplomă de bacalaureat; -certificat de calificare 
profesională mediator, eliberat de Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și 

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științi-
fice sub antetul Autorității Naționale de Calificări; -să 
aibă o vechime în muncă de minim 5 ani. Concursul 
se va desfășura la sediul liceului astfel: -Proba scrisă 
în data de 07.03.2022, ora 11.00; -Proba interviu în 
data de 09.03.2022, ora 11.00. 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 liceului. 
Relații suplimentare si bibliografia se pot obține de la 
secretariatul Liceului de Arte „Marin Sorescu”, 
telefon: 0251.413.351.

CITAŢII
Prin prezenta, în baza prevederilor art.130 din 

Decretul-Lege nr.115/1938 sunt invitați toți cei care 
sunt interesați să facă opoziție în termen de 30 de zile 
la publicarea acesteia, cu privire la dobândirea drep-
tului de proprietate prin uzucapiune de către Bartok 
Attila-Zoltan și soția Bartok Erika privind imobilul 
înscris în cf nr.24348 Sânzieni nr. top. 418/2/1/2 și 
419/1 teren intravilan în suprafață de 627 mp. Proce-
dură care face obiectul dosarului civil cu nr. 
2239/322/2021 la care instanță se va putea depune 
opoziția formulată.
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DIVERSE
Anunț de selecție experți pentru implementarea 

proiectului ”Future - educație prin programe de a doua 
șansă pentru un viitor mai bun ID 136179. Inspectoratul 
Școlar Județean Alba (Partener 1) anunță demararea 
procedurii de selecție a unui învățător  pentru imple-
mentarea proiectului cu titlul  ” FUTURE - educație 
prin programe de a doua șansă pentru un viitor mai bun 
ID 136179, proiect finanțat din Fondul Social European, 
Programul Operațional Capital Uman. Parteneriatul 
proiectului: Solicitant: Inspectoratul Școlar Județean 
Alba. Partener 1: Inspectoratul Școlar Județean Arad. 
Durata de implementare proiect: 36 luni. Buget proiect: 
9,513,138.62 lei. Pentru detalii privind condițiile gene-
rale, condițiile specifice, modalitatea de depunere a 
dosarelor, conținutul dosarului de concurs, a criteriilor 
de selecție, precum și a calendarului de desfășurarea a 
concursului, vă rugăm să accesați site-ul Inspectoratului 
Școlar Județean Alba (www.isjalba.ro).

Anunț de participare pentru angajare expert evalu-
ator. Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, Filiala 
Timis,cu sediul ales in Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului 
nr.7A, jud. Mehedinti, CUI:38704372, RFO II nr. 0918, 
prin reprezentant asociat coordonator Serban Valeriu, 
în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC 
Ecofarm K.H. Cermei SRL – in faliment, cu sediul în 
Sat Seleuș, Comuna Seleuș, nr. 146, judet Arad, având 
CUI 33141286, înregistrată la Oficiul Registrul Comer-
ţului de pe langa Tribunalul Mehedinti sub nr. 
J2/528/2014, numit prin Sentinta nr. 436 din data de 
17.06.2021, pronunţată de Tribunalul Arad Secţia a II 
- a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în 
dosarul nr. 869/108/2021, în temeiul dispozițiilor art. 61 
din Legea 85/2014 angajeaza expert evaluator membru 
ANEVAR care sa efectueze procedurile de evaluare a 
bunurilor mobile: - masina de fertilizat bogdale 
M3-4050/42 Plus Zurf , serie 164/17, - masina de erbi-
cidat hardi Navigator Eagle 3000/24,  serie 
170014001096, - cultivator Synkro 5030T serie VBP 
00070007000833, - Spray Rover serie INVHIA 
044062-2. din patrimoniului debitoarei Sc  Ecofarm 
K.H. Cermei SRL SRL depozitate in PArcul Industrial 
Bucharest West, Autostrada A1 KM 13,5 – iesirea catre 
Ciorogirla, cladirea E, comuna Dragomiresti Vale, 
judetul Ilfov. Lichidator judiciar precizează faptul că 
ofertele cu privire la efectuarea procedurilor de 
evaluare trebuie să cuprindă: -onorariul solicitat pentru 
efectuarea procedurilor de evaluare (inclusiv cheltuieli 
cu 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 o«ce@consultant-insolventa.ro sau direct la 
sediul din Dr.Tr.Severin, str.Zabrăuțului, nr.7A, jud. 
Mehedinți până la data de 21.02.2022 orele 12:00. Lichi-
dator judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala 
Timis, ec. Serban Valeriu.

Lichidator judiciar Klass Insolv SPRL, notifică 
deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă 
împotriva societății debitoare SC Gama Paint Esir 
SRL, dosar nr.60/121/2022, Tribunalul Galați. 
Termene:  07.03.2022: termen limită pentru depu-
nerea cererilor de creanţă; 17.03.2022: termen pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea și comuni-
carea tabelului preliminar al creanţelor; 11.04.2022: 
termen pentru soluţionarea contestaţiilor, întocmirea 
și afișarea tabelului definitiv al creanţelor; 22.03.2022, 
ora 12.00: adunarea creditorilor la sediul lichidato-
rului judiciar din Craiova, Calea Severinului, bl.319, 
sc.1, ap.1, județul Dolj.

Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii 
generale a insolventei in dosarul nr. 5454/105/2021 
Tribunal Prahova, conform Sentintei nr. 46 din 
25.01.2022 privind pe Exakt Construction Internati-
onal  SRL, cu urmatoarele termene: depunere decla-
rații creanță 11.03.2022, întocmirea tabelului 
preliminar al creanțelor 31.03.2022, întocmirea tabe-
lului definitiv 25.04.2022, prima Adunare a Credito-
rilor avand loc in data 05.04.2022, orele 12:00 la 
sediul administratorului judiciar din Ploiești, str. Ion 
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

Această informare este efectuată de OMV Petrom 
SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, București, ce inten-
ționează să solicite de la Sistemul de Gospodarirea a 
Apelor Ialomita, aviz de gospodărire a apelor pentru 
realizarea proiectului “lucrari de suprafata, foraj si 
echipare Sonda 217 Bragareasa” propus a fi amplasat 
în comuna  Colelia, judetul Ialomita. Această inves-
tiție este nouă. Ca rezultat al procesului de producție 
nu vor rezulta ape uzate. Această solicitare de aviz 
este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificările și completările ulterioare. 
Persoanele care doresc să obțină informații suplimen-
tare cu privire la solicitarea avizului de Gospodărire 
a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa 
menționată. Persoanele care doresc să transmită 
observații, sugestii și recomandări se pot adresa soli-
citantului sau la Expert Serv SRL, cu sediul in str. 
Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiești, jud. Prahova, 
cod postal 100329, tel/fax: 0244-513233.

Această informare este efectuată de OMV Petrom 
SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, București, ce inten-
ționează să solicite de la Sitemul de Gospodarire a 
Apelor - Ialomița, aviz de gospodărire a apelor 
pentru realizarea proiectului “lucrari de suprafata, 
foraj, echipare si conducta de amestec Sonda 600 
Colelia” propus a fi amplasat în comuna  Reviga, 
judetul Ialomita. Această investiție este nouă. Ca 
rezultat al procesului de producție nu vor rezulta ape 
uzate. Această solicitare de aviz este conformă cu 
prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările 
și completările ulterioare. Persoanele care doresc să 
obțină informații suplimentare cu privire la solici-
tarea avizului de Gospodărire a Apelor pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa menționată. Persoanele 
care doresc să transmită observații, sugestii și reco-
mandări se pot adresa solicitantului sau la Expert 
Serv SRL, cu sediul in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, 
Ploiești, jud. Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 
0244-513233.

Această informare este efectuată de S.N.T.G.N. 
Transgaz S.A. Medias, str. Piata Constantin I. Motas 
nr. 1, Medias, ce intenționează să solicite de la Admi-
nistrația Națională ”Apele Române” – SGA Prahova, 
aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea proiec-
tului “punerea in siguranta a conductei de transport 
gaze naturale Corunca – Coroi – Sinca Bucuresti 
28”- 24” – 20” Platou Izvor Sinaia – Filipesti, in zona 
loc. Valea Tarsei, Jud. Prahova, punct ferma” propus 
a fi amplasat în extravilanul orasului Breaza, locali-
tatea Valea Tarsei, judetul Prahova. Această investiție 
este nouă. Ca rezultat al procesului de producție nu 
vor rezulta ape uzate. Această solicitare de aviz este 
conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu 
modificările și completările ulterioare. Persoanele 
care doresc să obțină informații suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de Gospodărire a Apelor 
pot contacta solicitantul de aviz la adresa mențio-
nată. Persoanele care doresc să transmită observații, 
sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului 
sau la Expert Serv SRL, cu sediul in str. Mihai 
Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiești, jud. Prahova, cod 
postal 100329, tel/fax: 0244-513233.

S.C. OMV Petrom S.A anunţă publicul interesat 
asupra deciziei de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Lucrări de suprafaţă, foraj, echi-
pare de suprafaţă și conductă de amestec sonda 1H 
Bis Independenţa”, propus a fi amplasat în satul 
Schela, comuna Schela, judeţul Galaţi. Proiectul 
acordului de mediu si informatiile relevante pentru 
luarea deciziei pot fi consultate la urmatoarea adresa 
de internet: http://apmgl.anpm.ro, la sectiunea: regle-
mentari-acordul de mediu-drafturi acte de reglemen-
tare-proiect acord de mediu 2010-2020. Observatiie / 
contestatiile publicului se primesc in scris la APM 
Galati, la adresa de e-mail: o«ce@apmgl.anpm.ro, in 
termen de 10 zile de la data afisarii anuntului pe 
pagina de internet a autoritatii competente pentru 
protectia mediului.

S.C. OMV Petrom S.A anunţă publicul interesat 
asupra deciziei de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Lucrări de suprafaţă, foraj, echi-

pare de suprafaţă și conductă de amestec sondele 
25H, 26H Independenţa”, propus a fi amplasat în 
satul Schela, comuna Schela, judeţul Galaţi. Proiectul 
acordului de mediu si informatiile relevante pentru 
luarea deciziei pot fi consultate la urmatoarea adresa 
de internet: http://apmgl.anpm.ro, la sectiunea: regle-
mentari-acordul de mediu-drafturi acte de reglemen-
tare-proiect acord de mediu 2010-2020. Observatiie / 
contestatiile publicului se primesc in scris la APM 
Galati, la adresa de e-mail: o«ce@apmgl.anpm.ro, in 
termen de 10 zile de la data afisarii anuntului pe 
pagina de internet a autoritatii competente pentru 
protectia mediului.

Anunt aviz oportunitate. Esta Deal Investment 
SRL, avand sediul în jud. Dambovita, Comuna 
Aninoasa, sat Viforata, str. Valahia, nr.4A, titular al 
proiectului P.U.Z-,,Construire centru comercial” in 
Jud. Ilfov, comuna Domnesti, T16, P67, 67/14, nr. cad. 
119398, anunta publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate al 
C.J. Ilfov. Documentatia putand fi consultata pe 
site-ul Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/comenta-
riile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urba-
nism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu  sediul 
in Municipiul Bucuresti, str.Ernest Juvara, nr.3-5, 
sector 6, tel. 021.212.56.93, de luni pana vineri, intre 
orele 9:00- 14:00, incepand cu data de 11.02.2022.

Anunt aviz oportunitate. Axane Robert-Valentin, 
impreuna cu Axane Marsel Hana, Tamas Anton-
Sorin si Tamas Roxana, titulari ai proiectului: 
„INTOCMIRE P.U.Z.-in vederea introducerii terenu-
rilor in intravilan si construire hale depozitare 
marfuri generale, birouri, comert, circulatii si utili-
tăti”, Jud. Ilfov, Com. Afumati, Tarla 14, Tarla 15, 
Parcela 61/1/4, 61/1/3, 61/1/2, 56, 56/10, 61/2, 61/3, Nr. 
Cad. 57076, 51379, 53045, 55151, 51352, 917, anunta 
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a Avizului de Oportunitate al C.J. Ilfov, 
documentatia putand fi consultata pe site-ul Consi-
liului Judetean Ilfov. Observatii /comentarii si 
sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism din 
cadrul Consiliului Judetean Ilfov cu sediul in Muni-
cipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6, 
tel.021.212.56.93, de luni pana vineri, intre orele 9:00-
14:00,  incepand cu data de 11.02.2022.

SC General Waste Recycling SRL, cu punct de 
lucru în Oraș Strehaia, strada Gării, nr.2, Județul 
Mehedinți, anunță publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de autorizație de mediu, în scopul 
desfășurării activității de Colectare deșeuri de amba-
laje, electrice și electronice, feroase și neferoase. 
Informațiile privind impactul asupra mediului al 
activității pentru care se solicită autorizația de mediu 
pot fi consultate zilnic de Luni până Joi, între orele 
08.00-16.30, la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Mehedinți, Str.Băile Romane, nr.3, Drobeta 
Turnu Severin. Observațiile, sugestiile și/sau propu-
nerile se primesc în scris la APM Mh.

SC Goldbach Design &Build SRL anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul: „Construire 
hypermarket parter înalt+1 etaj parțial pentru 
comercializare produse alimentare si nealimentare, 
amplasare container tip bufet Imbiss, spatiu de 
servire (cort Imbiss), post rafo, bazin rezervă 
incendiu, padocuri de cărucioare, amenajări exteri-
oare în incintă (platformă parcare, spații verzi, 
drumuri, trotuare, rampă de andocare), împrejmuire, 
accese rutiere și pietonale, racord acces stradal, insta-
lații interioare și rețele tehnico-edilitare, branșamente 
la utilități, organizare de șantier, stații încărcare 
vehicule electrice, bazin de retenție, amplasare 
panouri publicitare pe fațadă, totem, pilon, reclamă 
B2B și reclamă digitală”, propus a fi amplasat în 
municipiul Urziceni, Calea București, nr.93, 95, 97, 
jud.Ialomița. Informațiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Ialomița, loc.Slobozia, str. M. Viteazu nr.1, 
în zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.00, și vineri, 
între orele 08.00-14.00, și la sediul titularului din 
București, sect.1, Calea Floreasca nr.165, Clădirea 

One Tower, et.4, în zilele de luni-joi, între orele 08.00-
16.00, vineri, între orele 08.00-14.00. Observațiile 
publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Ialomița.

Tribunalul București -Secția a IV-a Civilă. Domnule 
Președinte, subsemnatul, Lasca Cristian-Vasile, cetă-
țean român, cu domiciliul în oraș Aleșd, jud.Bihor, 
Președinte al formațiunii politice în curs de înființare 
partidul Patrioții Poporului Român (PPR), și subsem-
nații: 1.Boroș Andrei-Cristian-Bogdan, cetățean 
român, cu domiciliul în mun.Oradea, jud.Bihor; 2.Pop 
Nicolae-Dănuț, cetățean român, cu domiciliul în mun.
Oradea, jud.Bihor, în calitate de membri fondatori, în 
temeiul dispozițiilor art.18, art. 19 din Legea 
nr.14/2003, ale art.527 și urm.din C.proc.civ., 
formulăm Cerere prin care solicităm instanţei să 
dispună înregistrarea partidului Patrioții Poporului 
Român (PPR) și înregistrarea acestuia în Registrul 
Partidelor Politice conform prevederilor art.23 din 
Legea nr.14/2003. În fapt, arătăm că subsemnații am 
decis înființarea acestei persoane juridice de drept 
public cu caracter politic formată din cetăţeni români 
cu drept de vot, care participă în mod liber la 
formarea și exercitarea voinţei lor politice, îndeplinind 
o misiune publică garantată de Constituția României, 
conform prevederilor art.8 și art.40. În conformitate 
cu înscrisurile anexate prezentei dovedim îndeplinirea 
condițiilor legale, derularea procedurilor stabilite prin 
Legea nr.14/2003 actualizată, Cererea de față fiind 
admisibilă sub acest aspect. Membrii fondatori au 
derulat operațiunile în exercitarea dreptului funda-
mental al asocierii, drept social-politic care permite 
cetățenilor români posibilitatea de a se asocia în mod 
liber în partide cu scopul de a participa la viața poli-
tică în realizarea intereselor legitime comune, cu scop 
politic de natură a exprima libertatea de gândire și de 
exprimare a opiniilor în spiritul pluralismului politic, 
a principiilor statului de drept și a suveranității țării, a 
integrității și independenței României -respectând 
prevederile art. 40 din Constituția României prin care 
se urmărește protejarea valorilor politice, juridice și 
statale consacrate încă din primul titlu al Constituției, 
prevederile cuprinse în Legea nr.14/2003. În ceea ce 
privește prezenta cerere vă precizăm faptul că sunt 
aplicabile și prevederile cuprinse în Legea nr.287 din 
17 iulie 2009, Republicată, privind Codul civil, 
respectiv prevederile cuprinse în art.25, art.26, art.187 
și urm., art.200. În drept, ne întemeiem cererea pe 
dispoziţiile art.18 și art.19 din Legea nr.14/2003, 
normele legale invocate în prezenta. În dovedire, soli-
cităm încuviinţarea probei cu înscrisuri. În cadrul 
probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri 
originale: 1)Statutul partidului, întocmit conform 
prevederilor art. 10 din Legea nr.14/2003 -în 2 (două) 
exemplare; 2)Programul partidului -în 2 (două) exem-
plare; 3) Actul de constituire, semnat de cel puţin 3 
membri fondatori; 4)Declaraţie privitoare la sediul 
partidului și copia actului ce confirmă dreptul de 
proprietate; 5)Declaraţie privitoare la patrimoniul 
partidului; 6) Dovada deschiderii contului bancar; 7)
Semnul permanent sub formă grafică alb-negru și 
color. Depunem prezenta cerere de chemare în jude-
cată, într-un exemplar. Anexăm dovada achitării taxei 
judiciare de timbru în cuantum de 300Lei conform 
prevederilor art.12 lit.a din OUG nr. 80/2013. Membri 
fondatori: nume și prenume: Lasca Cristian-Vasile; 
Boroș Andrei-Cristian-Bogdan; Pop Nicolae-Dănuț. 
Data: 10.02.2022.

În temeiul art. 145 alin. (1) din Legea 85/2014 
comunicăm deschiderea procedurii de faliment a 
debitorului SC Euroinstal Serv SRL, CIF: 17710576, 
J25/375/2005, dosar nr. 845/101/2021 -Tribunalul 
Mehedinţi. Termen pentru depunerea cererilor de 
creanţă la 28.02.2022; Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, afișarea și comunicarea 
tabelului suplimentar al creanţelor la 14.03.2022; 
Termen pentru depunerea eventualelor contestații 
este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedu-
rilor de Insolvenţă a tabelului suplimentar și pentru 
afișarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 
28.03.2022. Lichidator judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL Filiala Timis

SOMAŢII
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei 

Gurahonț, sub nr.1723/238/2021, posesoarea Crisan 
Florica Eugenia, cu domiciliul în Halmagiu, Cart.
Gării, nr.4, jud.Arad, a invocat dobândirea prin 
uzucapiune a dreptului de proprietate prin uzuca-
piune asupra cotei de 1/1, proprietatea lui Tisca Ilie 
de sub B1, în prezent decedat, imobil identificat în CF 
nr.301187 Halmagiu, având nr. top 954/b (provenită 
din conversia de pe hârtie a CF 241 Tarmure), 
constând în teren în suprafață de 1.285mp, proprie-
tatea tabulară în cota de 1/1 a pârâtului Tisca Ilie. 
Toți cei interesați sunt somați să formuleze opoziție, 
cu precizarea că, în caz contrar, se va trece la jude-
carea cererii în termen de 30 de zile de la emiterea 
celei din urmă publicații.

ADUNĂRI GENERALE
Subsemnata, Renu Mileva, domiciliată în munici-

pilul Timișoara, str.Horia, Nr.99, jud.Timiș, CNP 
2590103054662, în calitate de administrator unic al 
SC Sinmiclosana SA, cu sediul în localitatea Sânni-
colau Mare, str.Piața 1 Mai, nr.4, jud.Timiș, înmatri-
culată la ORC TIMIȘ sub nr. J35/107/1991, CIF: 
3039170 (denumită în continuare Sinmiclosana), în 
temeiul art.111, art.123 din Legea 31/1990 privind 
societățile comerciale și cu dispozițiile Actului consti-
tutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acți-
onarilor Sinmiclosana, pentru data de 16.03.2022, ora 
10.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înre-
gistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 
10.03.2022, stabilită ca dată de referință. Ordinea de 
zi a Adunării Generale a Acționarilor Sinmiclosana 
care va fi supusă spre aprobare: 1. Prezentarea și 
aprobarea raportului de gestiune al administratorului 
unic și descărcarea de gestiune pentru exercițiul 
financiar 2021. 2.Prezentarea și aprobarea raportului 
comisiei de cenzori privind exercițiul financiar 2021. 
3.Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bilanțului 
contabil și a contului de profit și pierderi pentru 
exercițiul financiar 2021. 4.Prezentarea, dezbaterea și 
aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 
financiar 2021. Informații suplimentare se pot obține 
zilnic, între orele 10.00-12.00, la sediul actual al socie-
tății SC Sinmiclosana. Acționarii înscriși în registrul 
acționarilor la data de referință își pot exercita 
dreptul de vot direct sau prin reprezentant. În 
temeiul prevederilor legii nr.31/1990, republicată, 
acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza 
unei procuri speciale. Procurile pot fi depuse în 
original, la sediul Sinmiclosana, până cel târziu la 
data de 10.03.2022, ora 12.00. În condițiile în care la 
data de 16.03.2022 nu vor fi îndeplinite condițiile de 
cvorum prevăzute de lege și de actul constitutiv al SC 
Sinmiclosana, Adunarea Generală Ordinară a Acțio-
narilor Sinmiclosana este convocată din nou în data 
de 17.03.2022, ora 10.00, la sediul societății, cu 
aceeași ordine de zi.

Consiliul de Administratie al Societatii Coopera-
tive de Consum Cornetu, CUI 3452949, Reg. Com. 
C23/10/2005, intrunit in sedinta din data de 10 febr. 
2022, convoaca Adunarea Generala Ordinara si 
Adunarea Generala Extraordinara a membrilor 
cooperatori pentru data de 28 februarie 2022, orele 
12, la sediul unitatii din comuna Cornetu, Sos. 
Alexandriei nr. 171 judetul IIfov,cu urmatoarele: 
ORDINEA DE ZI a Adunarii Generale Ordinare: 
1.Raportul Consiliului de Administratie; 2.Prezen-
tarea si aprobarea Situatiei Financiare privind activi-
tatea desfasurata in anul 2021 si fixarea valorii 
dividendelor; 3.Raportul cenzorului; 4. Aprobare 
descarcare de gestiune a administratorilor pentru 
activitatea desfasurata in anul 2021; 5. Aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si a 
programului de activitate; 6. Stabilirea remuneratiei 
cuvenite administratorilor si cenzorului pentru exer-
citiul in curs, anul 2022; 7. Alegerea prin vot secret a 
presedintelui, ca urmare a demisiei actualului prese-
dinte Cosovanu Ion; 8. Alegerea prin vot secret a 
unui membru in consiliul de administratie ca urmare 
a demisiei actualului membru Cosovanu Ion; 9.

Alegerea prin vot secret a vicepresedintelui; 10. Apro-
bare inscriere membrii cooperatori; 11.Aprobare 
excludere membrii cooperatori; 12.Pierderea calitatii 
de membru cooperator precum si pierderea calitatii 
de membru in consiliul de administratie ca urmare a 
decesului; 13. Ratificarea deciziilor luate de catre 
Consiliul de Admnistratie in anul 2021 si pana in 
prezent; 14.Alegerea delegatului Ia Adunarea Gene-
rala a UJCC Ilfov, respectiv a reprezentantului 
Societatii Cooperative; 15. Aprobare privind imputer-
nicirea presedintelui Societatii Cooperative de 
Consum pentru semnarea Hotararii Adunarii Gene-
rale Ordinare; 16. Diverse; In cazul in care nu vor fi 
intrunite conditiiie statutare (prezenta a jumatate 
plus unu a membrilor cooperatori), a doua Adunare 
Generala Ordinara se convoaca pentru data de 01 
martie 2022, orele 12, in acelasi loc si cu aceeasi 
ordine de zi ORDINEA DE ZI a Adunarii Generale 
Extraordinare: 1. Aprobare privind majorarea capita-
lului social; 2. Aprobare privind reducerea capitalului 
social; 3.Aprobare privind instrainarea de imobilizari 
corporale apartinand Societatii Cooperative de 
Consum; 4. Aprobare privind transmiterea in folo-
sinta de imobilizari corporale apartinand Societatii 
Cooperative de Consum (referate pentru: aprobare 
contracte de inchiriere, casari de bunuri , reevaluari 
de bunuri); 5. Aprobare privind desfiintare sedii 
secundare/ puncte de lucru; 6. Aprobare privind 
imputernicirea presedintelui Societatii Cooperative 
de Consum pentru semnarea Hotararii Adunarii 
Generale Extraordinare. In cazul in care nu vor fi 
intrunite conditiile statutare (prezenta a trei patrimi 
din numarul membrilor cooperatori), a doua 
Adunare Generala Extraordinara se convoaca pentru 
data de 01 martie 2022, orele 12, in acelasi loc si cu 
aceeasi ordine de zi.

Convocator. În conformitate cu prevederile Legii 
nr. 31/1990, legea societăţilor, republicată, cu modifi-
cările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 
privind emitenţii de instrumente financiare și opera-
ţiuni de piaţă, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 
privind emitenții de instrumente financiare și opera-
țiuni de piață și ale Actului Constitutiv al ROMAERO 
S.A., Consiliul de Administraţie al ROMAERO S.A. 
- cod unic de înregistrare RO 1576401, număr de 
ordine in Registrul Comerţului J40/3940/1991 - 
convoacă:  Adunarea Generală Extraordinară a Acţi-
onarilor (A.G.E.A.) la data de 14.03.2022 ora 14.00 la 
sediul societăţii din București, Bulevardul Ficusului 
nr. 44, Sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor la data de referinţă de 
07.03.2022, având următoarea ordine de zi: 1. Apro-
barea modificării Actului constitutiv al ROMAERO 
S.A. și mandatarea Directorul General al Romaero 
S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat după 
cum urmează: 1.1. Modificarea conținutului art. 7 
“Capitalul social”, alin. (2), litera c) din Actul consti-
tutiv al ROMAERO S.A., în temeiul Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea 
unor măsuri la nivelul administrației publice centrale 
și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative din: “c) Ministerul Economiei, Antrepreno-
riatului și Turismului – acționar în numele Statului 
Român – persoană juridică română cu sediul în Bucu-
rești, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, care deține 
3.940.337 acțiuni, reprezentând 9.850.842,50 lei, 
respectiv 56,7153% din capitalul social total;” în: “c) 
Ministerul Economiei – acționar în numele Statului 
Român – persoană juridică română cu sediul în Bucu-
rești, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, care deține 
3.940.337 acțiuni, reprezentând 9.850.842,50 lei, 
respectiv 56,7153% din capitalul social total;” 2. 
Aprobarea majorării capitalului social al ROMAERO 
S.A., cu valoarea investițiilor finanțate în anii 2019 și 
2020 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (în 
prezent Ministerul Economiei), într-o singură etapă, 
fără primă de emisiune, prin subscrierea în cadrul 
unei oferte publice cu acordarea dreptului de prefe-
rinţă pentru acţionarii înscriși la Depozitarul Central 
S.A. la data de înregistrare, cu o sumă de până la 
34.426.680 lei, de la nivelul actual al capitalului social 
de 17.368.942,50 lei până la nivelul maxim de 
51.795.622,50 lei, pentru asigurarea capitalului de 

vineri / 11  februarie 2022



Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro 

Vineri, 11  februarie 2022

Supliment Anunţuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

de investigație și atitudinede investigație și atitudine

ANUNȚURI www.jurnalul.ro

lucru și pentru realizarea de investiţii, fiind justificată 
de obligaţia ROMAERO S.A. de a respecta prevede-
rile art. 13 din Legea nr. 232/2016, în următoarele 
condiţii: 2.1. Majorarea capitalului social se realizează 
prin emisiunea unui număr de 13.770.672 acţiuni noi, 
nominative, ordinare, dematerializate, fiecare având o 
valoare nominală de 2,50 lei/acţiune, cu acordarea 
dreptului de preferinţă pentru acţionarii înscriși la 
Depozitarul Central S.A., proporţional cu cotele de 
participare deţinute de aceștia la data de înregistrare; 
2.2. Subscrierea se poate face de către acţionari, atât 
în numerar cât și prin conversia în acţiuni a oricărei 
creanţe certe, lichide și exigibile deţinute faţă de soci-
etatea ROMAERO S.A. de către acţionarii existenţi, 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii, ţinut 
de Depozitarul Central S.A. București, la data de 
înregistrare, conform prevederilor art. 173 din Regu-
lamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instru-
mente financiare și operațiuni de piață, creanţă ce 
trebuie recunoscută de către Consiliul de Adminis-
traţie al ROMAERO S.A.; 2.3. Preţul de emisiune 
pentru o acţiune nou emisă subscrisă în cadrul exerci-
tării dreptului de preferinţă va fi de 2,50 lei/acțiune; 
2.4. Numărul total al drepturilor de preferință va fi de 
13.770.672; Drepturile de preferinţă nu sunt tranzac-
ţionabile. 2.5. Raportul de subscriere este de 
1,982082751 acţiuni nou emise la 1 acţiune deţinuta la 
data de înregistrare, prin rotunjirea întotdeauna la 
prag inferior; un acționar al societății poate achizi-
ționa un număr maxim de acțiuni nou emise calculat 
prin înmulţirea numărului de acțiuni deținute de 
respectivul acționar la data de înregistrare aferentă 
majorării de capital social cu numărul de drepturi de 
preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă 
(1,982082751) aplicându-se rotunjirea; 2.6. Perioada 
în care se pot realiza subscrierile în cadrul exercitării 
dreptului de preferinţă va fi de o lună de la data stabi-
lită în prospectul UE de ofertă și va începe la o dată 
ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării 
capitalului social și datei de publicare a hotărârii în 
Monitorul Oficial al României; 2.7. Majorarea capita-
lului social se face în limita conversiei în acţiuni a 
creanţelor și a sumelor efectiv subscrise și vărsate în 
contul societăţii, acţiunile noi emise nesubscrise sau 
cele neplătite în întregime fiind anulate. Plata acţiu-
nilor subscrise se face integral la data subscrierii, 
conform prospectului aprobat de ASF. 2.8. Conform 
prevederilor art. 6 și art. 161 din Legea nr. 24/2017 
privind emitenții de instrumente financiare și opera-
țiuni de piață și ale art. 6 din Regulamentul nr. 5/2018 
privind emitenţii de instrumente financiare și operaţi-
unile de piață, operaţiunea de subscriere se va realiza 
în baza unui Prospect aprobat de ASF și printr-un 
intermediar autorizat de către ASF să presteze servicii 
de investiţii financiare pentru derularea ofertei 
publice de majorare a capitalului social al Romaero 
SA în conformitate cu reglementările pieţei de capital. 
3. Aprobarea listei cu entităţile care deţin creanţe 
certe, lichide și exigibile și valoarea acestora, entităţi 
care pot subscrie cu aceste creanţe; 4. Aprobarea 
delegării către Consiliul de Administrație al 
ROMAERO S.A. a exercițiului atribuţiei majorării 
capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 
113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, 
pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a drep-
tului de preferintă în cadrul ofertei publice să 
constate numărul acţiunilor noi care au fost subscrise, 
să anuleze acţiunile rămase nesubscrise, să stabilească 
valoarea cu care se majorează capitalul social, să 
modifice Actul Constitutiv al societăţii în conformi-
tate cu noua valoare a capitalului social și cu noua 
structură a acţionariatului acesteia, să efectueze 

formalităţile necesare la instituţiile competente 
(Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, 
Depozitarul Central S.A.) în vederea înregistrării 
majorării de capital social. 5.  Aprobarea modificării 
dispoziţiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Consti-
tutiv al Societăţii conform cifrelor corespunzatoare 
dupa centralizarea, de catre Consiliul de Adminis-
tratie al societatii, a rezultatelor subscrierii la majo-
rarea capitalului social. Mandatarea Directorul 
General al Romaero S.A. să semneze Actul Consti-
tutiv actualizat. 6. Aprobarea contractării unui credit 
pentru capital de lucru de la C.E.C. Bank S.A. și 
garantarea acestuia cu bunuri  mobile și imobile aflate 
în proprietatea ROMAERO S.A. 7. Aprobarea ex-date 
de 30.03.2022, a datei de 31.03.2022 ca dată de înre-
gistrare și a datei plății de 01.04.2022. 8. Aprobarea 
împuternicirii Directorului General al societăţii 
ROMAERO S.A. pentru a semna documentele nece-
sare privind înregistrarea și publicarea hotărârii 
A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana 
împuternicită putând delega unei alte persoane, sala-
riată a societății, mandatul său cu privire la îndepli-
nirea formalităţilor menţionate mai sus. La ședinţă 
pot participa și vota numai acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor societăţii la data de 07.03.2022 
stabilită ca dată de referinţă. La data convocării, 
capitalul social al societăţii este de 17.368.942,50 lei, 
divizat în 6.947.577 acţiuni nominative, demateriali-
zate, cu valoare nominală de 2,50 lei, fiecare acţiune 
dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acţionarilor societăţii. Documentele și 
informaţiile referitoare la problemele incluse pe 
ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre supus 
dezbaterii și aprobării A.G.E.A. sunt disponibile la 
sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., 
începând cu data de 11.02.2022 precum și pe websi-
te-ul societăţii ROMAERO S.A.: www.romaero.com. 
Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, indivi-
dual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social 
au dreptul: de a introduce până la data de 25.02.2022 
puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordi-
nare a acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie 
însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea generală extraordi-
nară a acţionarilor; de a prezenta până la data de 
25.02.2022 proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale extraordinare. Fiecare acţionar are 
dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe 
ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obli-
gaţia de a răspunde la întrebările adresate de acţio-
nari,  sub condiţia respectării  art.  198 din 
Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevăzute 
anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise 
prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). 
Acţionarii înscriși în registrul acţionarilor la data de 
referință pot exercita dreptul de vot direct, prin repre-
zentant sau prin corespondență. Formularul de vot 
prin corespondență atât în limba română, cat și în 
limba engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor la 
sediul societăţii precum și pe pagina de Internet a 
societăţii www.romaero.com, începând cu data de 
11.02.2022. Formularul de vot prin corespondență, 
completat de către acţionar și însoțit de o copie a 
actului de identitate a acţionarului persoană fizică, 
respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC 
împreună cu copia actului care dovedește calitatea de 
reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor 
juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Socie-
tăţii cu cel puţin o oră înainte de adunare 
(14/15.03.2022 ora 13.00) cu menţiunea scrisă pe plic 

în clar și cu majuscule “VOT PRIN CORESPON-
DENŢĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ 
EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 
14/15.03.2022”. Buletinele de vot prin corespondenţă 
care nu sunt primite în forma și în termenul stipulat 
în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul 
pentru determinarea cvorumului de prezenţă și vot 
precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor. În temeiul 
prevederilor legale (art. 92 alin. (10) – Legea nr. 
24/2017), acţionarii pot fi reprezentaţi de alţi acţio-
nari, în baza unei Împuterniciri speciale (Procuri 
speciale), înscris sub semnatură privată, pusă la 
dispoziţie de către Consiliul de Administraţie sau în 
baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale). 
Forma Împuternicirii speciale (Procurii speciale) atât 
în limba română, cât și în limba engleză, se pun la 
dispoziţia acţionarilor atât la sediul societăţii cât și pe 
pagina de Internet a societăţii www.romaero.com și 
pot fi consultate începând cu data de 11.02.2022. 
Împuternicirea specială (Procura specială) se depune 
sau se poate expedia, în original, la societate cu cel 
puţin o oră înainte de adunare (14/15.03.2022 ora 
13.00). În cazul în care Împuternicirea specială 
(Procura specială) se expediază prin poștă trebuie 
facută pe plic menţiunea scrisă în clar și cu majuscule 
“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAOR-
DINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 14/15.03.2022”. 
Procurile speciale care nu sunt primite în termenul 
stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate de 
către Societate. Formularele de vot prin corespondenţă 
sau împuternicirile speciale pot fi transmise și prin 
email cu semnatură electronică extinsă încorporată 
conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electro-
nică până cel târziu cu o oră înainte de adunare 
(14/15.03.2022 ora 13.00), la adresa o¬ce@romaero.
com, menţionând la subiect: “PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONA-
RILOR DIN DATA DE 14/15.03.2022”. Reprezen-
tarea acţionarilor în cadrul adunării generale de către 
alte persoane decât acţionarii se poate face și în baza 
unei Împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă 
pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând 
reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele 
aflate în dezbaterea adunării generale a acţionarilor 
societăţii cu condiţia ca împuternicirea generală să fie 
acordată de către acţionar, în calitate de client, unui 
Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din 
Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Împuternicirile 
generale (Procurile generale) trebuie să conţină infor-
maţiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 
5/2018 și se depun/expediază la societate cu cel puţin o 
oră înainte de adunare (14/15.03.2022, ora13.00), în 
copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu origi-
nalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certifi-
cate ale Împuternicirilor generale (Procurilor generale) 
sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune despre 
acestea în procesul verbal al adunării generale. Acţio-
narii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a 
acţionarilor, pe baza unei Împuterniciri generale 
(Procuri generale), de către o persoană care se află 
într-o situaţie de conflict de interese, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, 
cu modificările și completările ulterioare. În cazul 
neîntrunirii condiţiilor de cvorum/validitate prevăzute 
de Actul Constitutiv al societăţii pentru prima convo-
care, A.G.E.A. se reprogramează pentru data de 
15.03.2022, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași 
ordine de zi și dată de referinţă. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la telefon 021/599.41.04 ;  fax 
021/319.20.82. Președintele C.A. Viorel Beleuzu.

LICITATII
Lichidator judiciar CII Cismaru Elena vinde prin 

licitatie publica echipamente IT si birotica, proprie-
tatea debitoarei S.C Geonet Systems SRL, la pretul 
de 3.901,50 LEI plus TVA, pret redus cu 50%. Lici-
tatia va avea loc in zilele de 15,17, 18, 21, 23 si 25 
februarie, orele 15 la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47. Relatii suplimentare la 
tel: 0728.878298.

Lichidator judiciar CII Cismaru Elena vinde prin 
licitatie publica chiosc metalic in suprafata de 16 mp 
situat in Piata Aurora Vest proprietatea debitoarei 
S.C Fabot Interfruct SRL, la pretul de 23.279,80 Lei 
(TVA inclus), pret redus cu 15%. Licitatia va avea loc 
in zilele de 15, 17, 18, 21, 23 si 25 februarie, orele 11 
la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Plaie-
silor nr. 47. Relatii la tel: 0728.878298.

Primăria Comunei Lița, cu sediul în str.Principală, 
nr.186, sat Lița, comuna Lița, județul Teleorman, 
organizează licitație publică cu strigare pentru 
vânzarea unui tractor Pronar 1221 AII. Caietul de 
sarcini și lista documentelor ce trebuie depuse în 
vederea participării la licitație se pot ridica de la 
sediul Primăriei Lița. Documentele necesare partici-
pării la licitație se vor depune la Registratura Primă-
riei Comunei Lița până cel mult la data de 
03.03.2022, ora 9.00. Licitația va avea loc în data de 
03.03.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei Lița. Infor-
mații suplimentare se pot obține la telefon: 
0247/359.506.

Consiliul Local al comunei Bughea de Jos, cu 
sediul în comuna Bughea de Jos, județul Argeș, 
strada I. M. Iovescu nr.47,  tel/fax 0248 536 808, 
anuntă organizarea licitației publice cu ofertă în plic 
pentru concesionarea a patru trupuri de pășune 
după cum urmează: Trup I - 9,58 ha pașune punctul 
Ureanca compus din:Berberița – 3,26 ha și Ureanca 
– La Popa 6.32 ha, Trup II - 11,36 ha pașune 
punctul Ureanca compus din Ureanca, Brezoiu – 
Chirițoiu, Trup III - 20,43 ha pașune punctul 
Ureanca compus din Ureanca – Poduri și Piscul 
Porcului, Trup IV - 3,5 ha pașune punctul Ureanca 
compus din Ureanca- Poduri – 2,5 ha și Piscu 
Porcului (procent) 1.0 ha, în suprafață totală de 
44,87 ha pășune, în punctul “Ureanca” ce aparţin 
domeniului public al comunei Bughea de Jos , 
județul Argeș. Pretul de pornire la licitatie este de 
300 lei/ha/an pentru fiecare trup de pășune. Durata 
concesiunii este de 5 ani. Deschiderea ofertelor va 
avea loc în data de 07 martie 2021, ora 1100  la 
sediul Primăriei comunei Bughea de Jos. Caietul de 
sarcini poate fi cumpărat de la sediul primăriei. 
Taxa de particpiare este de 100 lei. Taxa de partici-
pare va fi achitată până 04.03.2022 la caseria Primă-
riei comunei Bughea de Jos. Documentele de 
înscriere la licitatie, împreună cu actele doveditoare 
ale efectuării plătilor, vor fi depuse până la data de 
04.03.2022, ora 14:00 la Registra Primăriei comunei 
Bughea de Jos, într-un singur exemplar. Clarificări 
cu privire la cele de mai sus se pot obține la sediul 
primăriei comunei Bughea de Jos până la data de 
23.02.2021 ora 12:00.

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: Comuna Balș, str. 

Principală, judeţul Iași, cod fiscal 16410627, 
telefon 0232740067, e-mail: contact@primariaco-
muneibals.ro. 2. Informaţii generale privind 
obiectul procedurii de licitaţie publică: Tipul 
contractului pentru care se solicita oferte: contract 
de concesiune a terenului intravilan ce aparţine 
domeniului privat al Comunei Balș,  judeţul Iași, 
situat în intravilanul satul Boureni, Comunei Balș, 
judeţul Iași, T 80, Parcela 2098/12/37, nr. cadastral 
60803, CF 60803 în suprafaţă de 840 mp. Concesi-
onarea se face conform art.302-314 din O.U.G. 

nr.57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local 
nr.96/29.07.2021. 3.Informaţii privind documen-
taţia de atribuire se găsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra in posesia unui exemplar 
al documentaţiei de atribuire: se poate obţine de la 
Primăria Comunei Balș, str. Principală, judeţul 
Iași. 3.2 Denumirea și adresa serviciului/ comparti-
mentului din cadrul instituţiei, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 
Secretariat, comuna Balș, judeţul Iași. 3.3 Costul și 
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condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: preţul documentaţiei de atri-
buire este de 50 lei, bani care se vor achita la 
casieria unităţii. 3.4 Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 25.02.2022 ora 16,00. 4. Informaţii 
privind ofertele: se regăsesc în caietul de sarcini. 
4.1. Data limită pentru depunerea ofertelor: 
04.03.2022, ora14,00. 4.2 Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei Balș, str. Prin-
cipală, comuna Balș, judeţul Iași, Registratură. 4.3 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar. 5. Data și locul la care se 
va desfășura sedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 07.03.2022, ora 10,00, Primăria Comunei 
Balș, judeţul Iași. 6. Denumire, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei Tribunalul 
Iași– Secţia Contencios Administrativ și Fiscal Iași, 
str, Elena Doamna, nr.1A, tetefon 0332.403.642, 
Fax 0332.435.700, e-mail tr-iasi-reg@just.ro.

Dinu, Urse si Asociatii SPRL, in calitate de lichi-
dator judiciar al AAP Group SRL, scoate la vanzare 
autotractorul  N3 Scania T124, capacitate  cilindrica  
11705 cmc, avand un pret evaluat de 38.268 lei 
(exclusiv TVA). Pretul Caietului de Sarcini este de 
1.000 lei (exclusiv TVA) si se achită prin OP in 
contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 deschis 
la Ing Bank –Sucursala Dorobanti, pe seama lichi-
datorului judiciar Dinu Urse si Asociatii SPRL. 
Participarea la licitatie este conditionata de: -achi-
tarea, cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora 
stabilita pentru licitatie, a garantiei de 10% din 
pretul de pornire al licitatiei; -achizitionarea cel mai 
tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru 
licitatie a Caietului de sarcini, ce va fi achitat in 
contul lichidatorului judiciar. Prima sedinta de lici-
tatie a fost fixata la data de 17.02.2022, ora 15:00, iar 
daca bunul nu se adjudeca la aceasta data, urma-
toarea sedinta de licitatie a fost fixata in data de 
24.02.2022, la ora 15:00. Daca bunurile nu se adju-
deca nici la aceasta data, urmatoarele sedinte de 
licitatie au fost fixate dupa cum urmeaza: -in datele 
de 03.03.2022 si 10.03.2022, la ora 15:00, la un pret 
de pornire reprezentand o scadere de 10% fata de 
pretul evaluat; -in datele de 17.03.2022 si 24.03.2022, 
la ora 15:00, la un pret de pornire reprezentand o 
scadere de 20% fata de pretul evaluat; -in datele de 
31.03.2022 si 07.04.2022, la ora 15:00, la un pret de 
pornire reprezentand o scadere de 30% fata de 
pretul evaluat; -in datele de 14.04.2022 si 21.04.2022, 
la ora 15:00, la un pret de pornire reprezentand o 
scadere de 40% fata de pretul evaluat; -in datele de 
28.04.2022 si  05.05.2022, la ora 15:00, la un pret de 
pornire reprezentand o scadere de 50% fata de 
pretul evaluat. Sedintele de licitatie se vor desfasura 
la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. 
Buzesti, nr.71, et.5, cam. 502 – 505, sector 1. Pentru 
relatii suplimentare sunati la tel. 021.318.74.25, 
email: dinu.urse@gmail.com.

SC Local Urban SRL Turnu Măgurele, punct de 
lucru în str. Stadionului, nr. 12, judeţul Teleorman, 
cod poștal 145200, CUI RO30055849;  J34/168/2012, 
telefon/fax 0247411895, e-mail: localurban@yahoo.
com, anunţă organizarea licitaţiei publice, pentru 
închirierea unor spaţii medicale situate în incinta 
imobilului Policlinica Municipală “Dr. Valentin 
Munteanu” din Turnu Măgurele, str. Cpt. Stăncu-
lescu, nr. 21. Caietele de sarcini se pot cumpăra de la 
punctul de lucru din str. Stadionului, nr. 12, etaj 1, 
camera 5 -  contravaloarea caietului de sarcini este 
de 25 Lei. Prima ședinţă de licitaţie va avea loc la 
termenul din data de 02.03.2022, ora 10.00 la 
punctul de lucru din str. Stadionului nr. 12. 
Termenul limită de depunere a cererii și documenta-
ţiei pentru înscrierea la licitaţie este 01.03.2022, ora  
12.00. În situaţia neadjudecării sau neîndeplinirii 
condițiilor de desfășurare la primul termen al licita-
ției, se va organiza o altă ședinţă de licitaţie în data 
de 16.03.2022, la ora 10.00, iar cererile de înscriere și 
documentaţia aferentă se vor putea depune cel 
târziu în data de 15.03.2022, ora 12.00.

Debitorul SC Recisev Plast SRL cu sediul în Dr.
Tr.Severin, str.Padeș, nr.6, jud.Mehedinţi, 
J25/169/2011, CIF 28399034, aflata  în procedură de 
faliment in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 
3395/101/2014 prin lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL reprezentata de ec Popescu Emil, 
cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr.7A, 
jud.Mehedinţi, scoate la vânzare: - Proprietate 
imobiliara spatiu comercial demisol, cu suprafata de 
130,52 mp,  situat în localitatea Constanta, str. B –
dul Mamaia, nr. 190, judeţul Constanta, avand  
numar cadastral 200125-C1-U1. Preţul de pornire a 
licitaţiei este 108700 Euro (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii, preț neafectat de T.V.A). 
Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunurilor imobile *proprie-
tati imobiliare* descris anterior, o reprezinta 
sentinta din data de 16.09.2015 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată de către judecă-
torul sindic in dosarul de insolvență nr. 
3395/101/2014 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti. 
Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar 
din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 
7A, judeţul Mehedinţi la data de 25.02.2022 orele 
12:00. - Informăm toți ofertanţii faptul că sunt 
obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei și să achiziționeze 
caietul de sarcină în suma de 1000,00 lei . Contul 
unic de insolvență al debitoarei SC Recisev Plast 
SRL Drobeta Tr. Severin este: RO11BRMA 
0999100083881619 deschis la Banca Romaneasca 
SA Sucursala Dr. Tr. Severin. - Invităm pe toti cei 
care vor să participe la ședinţa de licitaţie din data 
de 25.02.2022 să depună oferte de cumpărare și 
documentele în copie xerox din care rezultă faptul 
că a fost achitată garanția de licitație și contrava-
loarea caietului de sarcină până la data de 
24.02.2022 orele 17,00 la adresa menționată anterior 
respectiv Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. 
Mehedinţi. Somam pe toti cei care pretind vreun 
drept asupra imobilului sa anunte lichidatorul judi-
ciar inainte de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii la 
sediul l ichidatorului judiciar sau telefon 
0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la adresa de 
email: o®ce@consultant-insolventa.ro.; Lichidator 
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.

Debitorul Mola N. Sorin Laurenţiu P.F.A. - socie-
tate în faliment, in bankrupcy, en faillite, cu sediul în 
Com.Devesel, sat Scăpău, str.Principală nr.249, jud.
Mehedinţi, CUI 368227395, F25/573/2016, prin lichi-
dator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul 
social în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.
Mehedinți, RFO II-0649, CIF 31215824, reprezentată 
de asociat coordonator ec. Emil Popescu, conform 
Sentintei nr. 53 din data de 05.10.2020, pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti, în dosarul nr. 937/101/2020, 
scoate la vânzare, la preturile diminuate cu 20% fata 
de preturile stabilite prin Raportul de Evaluare nr. 
19726/EB/06.04.2021 conform hotarare adunare 
creditori din data de 08.02.2022, urmatoarele bunuri 
mobile: -Tractor Case IH Luxxum 120 cu seria 
DBDLX120KJSS01200, An fabricatie 2018, Culoare 
Rosu, Ore functionare 2.117, la pretul de pornire al 
licitatiei de 33.600 Euro -Tractor Case IH Farmall 
115C cu seria HLRFC115HJLF03409, An fabricatie 
2018, Culoare Rosie, Ore functionare 2.150 ore, si 
Incarcator frontal Stoll FZ 10 cu cupa, Serie 7096667, 
An fabricatie 2018, Stare Buna, Culoare rosu la 
pretul total de pornire al licitatiei de 31.200 Euro 
respectiv 26.400 euro tractorul si 4800 euro incarca-
torul; -Grapa cu discuri Gregoire Besson cu seria 
N142994, Model XRVP 666-44 – Big Pro 4.8, An 
fabricatie 2017, Stare Buna, Culoare rosu, la pretul 
de pornire al licitatiei de 20.000 Euro  -Semanatoare 
Gaspardo MTR 6, Serie HG9271020, An fabricatie 
2017, Stare Buna, Culoare rosie, la pretul de pornire 
al licitatiei de 11.200 Euro. Preturile nu includ T.V.A 
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii); 
Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar 
din Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehe-
dinti la data de 09.03.2022, orele 1400. Titlul execu-
toriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează 
la vânzarea bunurilor mobile, conform Raportului de 

evaluare nr. 19726/EB/06.04.2021, il reprezinta 
Sentinta nr. 53 din data de 05.10.2020, de deschidere 
a procedurii de faliment impotriva debitoarei Mola 
N. Sorin Laurenţiu P.F.A., pronunţată de Tribunalul 
Mehedinti Secţia a II - a Civilă de Contencios Admi-
nistrativ si Fiscal în dosarul nr. 937/101/2020. Partici-
parea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în 
contul unic de insolventa al debitoarei Mola N. Sorin 
Laurenţiu P.F.A., pana la data de 08.03.2022 orele 
17.00 a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire 
pentru bunul mobil pe care intentioneaza sa-l achizi-
tioneze precum și achiziţionarea caietului de sarcini 
in suma de 500,00 lei+TVA. Cont deschis la Banca 
Romaneasca S.A., sub nr. RO11 BRMA 0999 1000 
9140 3775. Invităm pe toti cei care vor să participe la 
ședinţa de licitaţie să transmita oferte de cumpărare 
și documentele în copie xerox din care rezultă faptul 
că a fost achitată garanția de licitație și contrava-
loarea caietului de sarcină la adresa de email: o®ce@
consultant-insolventa.ro. Avand in vedere măsurile 
de prevenire a răspândirii virusului COVID 19 
(CORONAVIRUS), precum si a ordonantelor mili-
tare emise, lichidatorul judiciar recomanda ca parti-
ciparea la licitatie sa aiba loc prin sistem de 
videoconferinta, iar in masura in care se doreste 
participarea fizica se impune prezenta unui singur 
participant care sa respecte masurile impune de 
autoprotectie (masca, manusi, halat, etc.). Somam pe 
toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor 
mobile descrise anterior sa anunte lichidatorul judi-
ciar inainte de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii 
suplimentare la telefoanele: 0742592183, 0756482035, 
0252/354399, email o®ce@consultant-insolventa.ro. 
Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.

Debitorul SC D&G Agricolture Enterprise SRL - 
societate în faliment, cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.
George Cosbuc nr.3,  jud.Mehedinti, J25/272/2006, 
C.U.I. 18704890, prin administrator judiciar, Consul-
tant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in 
Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, jud. Mehe-
dinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 
0918, prin reprezentant Serban Valeriu, scoate la 
vânzare, la preturile diminuate cu 50% fata de pretu-
rile stabilite prin Raportul de Evaluare nr. 
21/24.02.2020 conform hotarare adunare creditori 
din data de 27.07.2021, urmatoarele bunuri imobile: 
Teren si vita de vie in suprafata de 212.500 mp 
situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 
50225 si nr cadastral 50225 la pretul de pornire a 
licitatie in suma de 325.125,00 Euro, Teren si vita de 
vie in suprafata de 60.938 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50171 si nr cadas-
tral 50171 la pretul de pornire a licitatie in suma de 
93.235,00 Euro; Teren si vita de vie in suprafata de 
66.000 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehe-
dinti, nr. CF 50175 si nr cadastral 50175 la pretul de 
pornire a licitatie in suma de 100.980,00 Euro, Teren 
si vita de vie in suprafata de 84.000 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50173 si nr 
cadastral 50173 la pretul de pornire a licitatie in 
suma de 128.520,00 Euro, Teren si vita de vie in 
suprafata de 320.546 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50092 si nr cadas-
tral 50092 la pretul de pornire a licitatie in suma de 
490.435,00 Euro, Teren si vita de vie in suprafata de 
56.600 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehe-
dinti, nr. CF 50267 si nr cadastral 50267 la pretul de 
pornire a licitatie in suma de 86.597,50 Euro, Teren si 
vita de vie in suprafata de 90.834 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50072 si nr 
cadastral 50072 la pretul de pornire a licitatie in 
suma de 138.975,00 Euro, Total suprafata de teren si 
vita de vie valorificata in bloc - 891.418 mp. Valoarea 
totala a bunurilor este de 1.363.867,50 Euro, pret 
neafectat de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii). Licitaţia va avea loc la biroul admi-
nistratorului judiciar din Dr. Tr. Severin, str. Zabrau-
tului nr.7A, jud.Mehedinti la data de 14.02.2022, orele 
14:00. Titlul executoriu în baza căruia administra-
torul judiciar procedează la vânzarea bunurilor 
imobile descrise anterior, il reprezinta sentinta nr.43 
din data de 06.10.2021, privind deschiderea proce-
durii de faliment a debitoarei SC D&G Agricolture 

Enterprise SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti 
Secţia a II - a Civilă de Contencios Administrativ si 
Fiscal în dosarul nr. 1726/101/2019. Creditori ipoteca-
ri:DGRFP Craiova AJFP Mehedinti, U.A.T. Com 
Punghina, M.C. Vivai Italia S.C.A. si Cabinet Av. 
Predescu Daniela. Participarea la licitaţie este condi-
ţionată de consemnarea în contul unic de insolventa 
al debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL, 
pana la data de 11.02.2022 orele 17.00 a unei cauţiuni 
de 10% din preţul de pornire pentru bunul imobil pe 
care intentioneaza sa-l achizitioneze precum și achi-
ziţionarea 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 ședinţa de licitaţie să 
transmita oferte de cumpărare și documentele în 
copie xerox din care rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație și contravaloarea caietului de 
sarcină la adresa de email: o®ce@consultant-insol-
venta.ro. Avand in vedere măsurile de prevenire a 
răspândirii virusului COVID 19 (CORONAVIRUS), 
precum si a ordonantelor militare emise, administra-
torul judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa 
aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura 
in care se doreste participarea fizica se impune 
prezenta unui singur participant care sa respecte 
masurile impune de autoprotectie (masca, manusi, 
halat, etc.). Somam pe toti cei care pretind vreun 
drept asupra bunurilor imobile descrise anterior sa 
anunte administratorul judiciar inainte de data stabi-
lita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea preva-
zută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 
0756482035, 0742592183 0252/354399, email o®ce@
consultant-insolventa.ro. Administror judiciar, 
Consultant InsolvenţĂ SPRL Filiala Timis,

Debitorul SC D&G Agricolture Enterprise SRL - 
societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu 
sediul în Dr. Tr. Severin, str.George Cosbuc nr. 3A,  
jud.Mehedinti, J25/272/2006, C.U.I. 18704890, prin 
lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL 
Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.Tr. Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud. Mehedinti, CUI 38704372, 
inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant 
asociat coordonator Serban Valeriu, in dosarul nr. 
1726/101/2019 – Tribunalul Mehedinti, scoate la 
vânzare urmatoarele bunuri mobile: 1. Autoutilitara 
marca Mitsubishi L200, culoare verde, combustibil 
motorina, an fabricatie 2004, capacitate cilindrica 
2477 cu numar de inmatriculare MH 04 RUE la 
valoarea de piata de 2100 euro echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii, exclusiv TVA; 2. Autotu-
rism M1 Jeep Grand Cherokee 2.7 TD, combustibil 
motorina, an fabricatie 2004, cu numar de inmatri-
culare MH 48AGG la valoarea de piata de 600 euro 
echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii, 
exclusiv TVA. Preturile nu sunt afectate de TVA. 
Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar 
din Dr. Tr. Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehe-
dinti la data de 22.02.2022, orele 14:00. Titlul execu-
toriu în baza căruia administratorul judiciar 
procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise 
anterior, il reprezinta sentinta nr. 43 din data de 
06.10.2021, de deschidere a procedurii falimentului 
impotriva debitoarei SC D&G Agricolture Enter-
prise SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti 
Secţia a II - a Civilă de Contencios Administrativ si 
Fiscal în dosarul nr. 1726/101/2019. Participarea la 
licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul 
unic de insolventa al debitoarei SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL, pana la data de 21.02.2022 orele 
17.00 a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire 
pentru bunul mobil pe care intentioneaza sa-l achizi-
tioneze precum și achiziţionarea caietului de sarcini 
in suma de 300,00 lei plus TVA. Cont deschis la 
Banca Romaneasca S.A. sub nr. RO11BRMA 
0999100087949896. Invităm pe toti cei care vor să 
participe la ședinţa de licitaţie să transmita oferte de 
cumpărare și documentele în copie xerox din care 
rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație 
și contravaloarea 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 ordo-
nantelor militare emise, administratorul judiciar 

recomanda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin 
sistem de videoconferinta, iar in masura in care se 
doreste participarea fizica se impune prezenta unui 
singur participant care sa respecte masurile impune 
de autoprotectie (masca, manusi, halat, etc.). Somam 
pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor 
mobile descrise anterior sa anunte lichidatorul judi-
ciar inainte de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii 
suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0742592183 
0252/354399, email o®ce@consultant-insolventa.ro, 
Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL 
Filiala Timis, prin ec. Serban Valeriu.

Debitorul Popovici Nelu Persoana Fizica Autori-
zata cu sediul în sat Zlagna nr. 65, com.Turnu 
Ruieni, jud. Caras – Severin, F11/496/2015, C.U.I. 
34952987, prin lichidator judiciar, Consultant Insol-
venta SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.Tr.
Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, CUI 
38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin 
reprezentant asociat coordonator Serban Valeriu, 
conform Sentintei nr. 11 din data de 23.01.2020, 
pronunţată de Tribunalul Caras Severin, Secţia a II 
- a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în 
dosarul nr. 2427/115/2019, scoate la vânzare, la 
pretul diminuat cu 20% fata de pretul stabilit prin 
Raportul de Evaluare nr. 20258/28.06.2021, bunurile 
mobile: - Tractor Deutz Fahr 6155 cu seria WSXCA 
40200LD50228, An fabricatie 2018, Culoare Verde, 
Stare: Foarte buna, Ore functionare 60, la pretul de 
pornire al licitatiei de 62.400 Euro Exclusiv T.V.A 
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii); 
-Incarcator frontal Stoll FZ 60.1 cu serie 7124711, 
An fabricatie 2019, Stare Foarte Buna, Culoare 
negru, la pretul de pornire al licitatiei de 5.600 Euro 
Exclusiv T.V.A (echivalentul in lei la cursul BNR din 
ziua platii); -Cupa Stoll Robust M 2,40 MH cu seria 
5954455, An fabricatie 2019, Stare Foarte Buna, 
Culoare negru, la pretul de pornire al licitatiei de 
720 Euro Exclusiv T.V.A (echivalentul in lei la cursul 
BNR din ziua platii). Total valoare bunuri mobile 
valorificate in bloc 68.720 Euro  exclusiv TVA (echi-
valentul in lei la cursul BNR din ziua platii). Lici-
tatia va avea loc în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, 
nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 22.02.2022 orele 
14:00. Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea bunurile mobile, 
c o n f o r m  R a p o r t u l u i  d e  e v a l u a r e  n r. 
20258/28.06.2021 o reprezinta Sentința nr. 11 din 
data de 23.01.2020 de deschidere a procedurii de 
faliment pronunțată de către judecătorul sindic în 
dosarul de insolvență nr. 2427/115/2019. Partici-
parea la licitaţie este condiţionată de consemnarea 
în contul unic de insolventa al debitoarei Popovici 
Nelu PFA pana la data de 21.02.2022 orele 1700, a 
unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru 
bunurile mobile și achiziţionarea caietului de sarcini 
in suma de 500,00 lei exclusiv TVA Cont deschis la 
Banca Romaneasca S.A. sub nr. RO11 BRMA 0999 
1000 9049 7019. Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunului imobil sa anunțe lichi-
datorul judiciar înainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege. Avand in vedere măsurile de prevenire a 
răspândirii virusului COVID 19 (CORONAVIRUS), 
precum si a ordonantelor militare emise, lichida-
torul judiciar recomanda ca participarea la licitatie 
sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in 
masura in care se doreste participarea fizica se 
impune prezenta unui singur participant care sa 
respecte masurile impune de autoprotectie (masca, 
manusi, etc.). Relaţii suplimentare la telefoanele: 
0756482035, 0252/354399, email office@consul-
tant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL Filiala Timis.

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 
Țițești, cu sediul în comuna Țițești, județul Argeș, 
telefon/fax 0248/299.012, e-mail: primaria.titesti@
yahoo.com, cod fiscal 4971944. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special descrierea și 

identificarea bunului care urmează să fie concesi-
onat: se vor concesiona următoarele trupuri de 
pajiști: -Bucșenești, T5, P186, P187, P188, suprafață 
10,2546ha -nr.cadastral 80156; -Valea Stânii, T2, 
P41, suprafață 3,9575 ha -nr.cadastral 80152; -Valea 
Mănăstirii, T1, P2, suprafață 26,6388ha -nr.cadastral 
80145; -Bucșenești, T5, P181, suprafață 0,5615ha -nr.
cadastral 80157; -Bucșenești, T5, suprafață 0,4632ha 
-nr. cadastral 80150; -Bucșenești, T5, P168, P170, 
suprafață 2,0570ha -nr.cadastral 80151; -Bucșenești, 
T5, P190, P192, suprafață 7,0414ha -nr.cadastral 
80148; -Bucșenești, T5, P195, suprafață 14,5705ha 
-nr.cadastral 80146; -Valea Stânii, T2, P9, suprafață 
55,2865ha -nr.cadastral 80155; -Bucșenești, T5, P166, 
suprafață 0,7704 ha -nr.cadastral 80149; -Bucșenești, 
T5, P168, suprafață 1,7455ha -nr.cadastral 80153; 
trupurile de pajiști aparțin domeniului public al 
Primăriei Comunei Țițești, județul Argeș. Concesi-
unea se face conform H.C.L. nr. 8/31.01.2022 și 
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentației de atribuire: prin solicitare 
scrisă depusă la sediul Primăriei Comunei Țițești. 
3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 
Compartimentul Achiziții, Primăria Comunei 
Țițești, comuna Țițești, județul Argeș. 3.3.Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 50Lei și se achită la Casieria din 
Primăria Comunei Țițești. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 02/03/2022, ora 16.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 10/03/2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei 
Comunei Țițești, comuna Țițești, județul Argeș. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un singur exemplar în original. 5.Data 
și locul la care se va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 10/03/2022, ora 14.00, Sala de 
ședințe din Primăria Comunei Țițești, comuna 
Țițești, județul Argeș. 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: Tribunalul 
Argeș, Pitești, Bulevardul I.C.Brătianu nr.7, județul 
Argeș, telefon 0248/224.019, fax 0248/212.410, 
e-mail: tr-arges@just.ro. 7. Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 10/02/2022.

PIERDERI
Pierdut carnet de student pe numele Popa Andra 

Simona, eliberat de Secretariat USAMV Cluj. Îl 
declar nul.

SC Holde Agri Operational SRL, RO40746213, 
declară pierdut: atestat de înregistrare Nr. 
RO1010740EN01/07.02.2020 pentru distribuție și 
comercializare în sistem angro de produse energetice.

Pierdut carnet student zona Regie București pe 
numele Samoila George Valentin, eliberat de Univer-
sitatea Politehnica București. Îl declar nul.

MDT Technic Development SRL, CUI: 41504641, 
declar pierdut și nul Certificatul de Înregistrare în 
Scopuri de TVA, Seria B, Nr.1494771.

Societatea Aliadetax SRL, cu sediul în Cluj-Na-
poca, str.Aurel Vlaicu, nr.25, bl.V15, et.3, ap.10, jud.
Cluj, identificată prin CUI: 42429874, declară 
pierdut certificatul de înregistrare în scopuri TVA 
seria B număr 1847924. Se declară nul.

Andritoi Alexandra PFA, cu sediul în Dumbrăvița, 
str. Henri Coandă, nr.24, et.P, ap.2, jud.Timiș, 
F35/483/2019, CUI: 41038614, anunță pierderea 
Certificatului de înregistrare seria B, nr. 3859107 din 
data de 24.04.2019 eliberat de ORC Timis. Îl declară 
nul.
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