
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Școala Postliceală FEG Timișoara scoate la 
concurs, următoarele posturi didactice vacante: 
-Pregătire și instruire practică/Asistentă medicală -3 
posturi; -Medicină generală -1 post. Relații la telefon 
-0760.663.941.

l Sc Quantum Biofeedback Quality Life Srl cu sediul 
în București, Aleea Poiana Cernei, nr.2, parter, camera 
1, bl.E5, ap.5, având CUI 40077127/2018,  angajează: 
secretar administrative,  cod COR 334301 -2 posturi; 
administrator societate comercială, cod COR 242111 
-1 post vacant. Pentru CV, la adresa de e-mail 
igen91241@gmail.com.

l SC A.F.D. Trading 2000 Srl cu sediul în București, 
strada Orșova, nr.127, având CUI 1278551/2000,  
angajează: secretar administrative,  cod COR 334301 
-2 posturi; administrator societate comercială, cod 
COR 242111 -1 post vacant. Pentru CV, la adresa de 
e-mail igen91241@gmail.com.

l Școala Gimnazială Scărișoara, cu sediul în localitatea 
Scărișoara, strada Romanați, numărul 75, judeţul Olt,  
anunță scoaterea la concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante pe perioadă, determinată: a 3 
posturi de Expert în cadrul activitaților A3 (activități de 
tip A doua șansă) pentru perioada de implementare a 
proiectului „Merităm să învățăm”, cod SMIS 2014+: 
108177. Concursul se va desfășura astfel: Proba interviu 
în data de: 08.03.2021, ora 10:00 (probă unică). Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: Studii superioare absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă; are cel puțin 5 
ani experiență în domeniul învățământului. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a la sediul Școlii Gimnaziale 
Scărișoara  (com.Scărișoara, str.Romanați, nr. 75,  jud.
Olt). Relaţii suplimentare la sediul: Școlii Gimnaziale 
Scărișoara, persoană de contact: Diaconu Ioana telefon: 
0799.864.223,  fax: 0249.533.315, E-mail: sc_scari-
soara_olt@yahoo.com

l Primăria Tunari cu sediul în comuna Tunari, str. 
Mihai Eminescu nr.1, județ Ilfov organizează în data 
de 10.03.2021 concurs recrutare pentru postul de 
Muncitor calificat– Compartiment Monitorizare 
Unități de Învățământ. Condiții de participare la 
concurs: studii medii absolvite cu diplomă de bacalau-
reat, fără vechime în muncă, calificare IT. Dosarele se 
depun la sediul primăriei în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunțului , respectiv de la 
data de 12.02.2021 până la data de 25.02.2021, ora 
15:00. Alte informaţii pot fi obţinute la 021.267.53.10, 
persoană de contact Duță Florentina Denisa- Referent 
Primăria Tunari, email: contact@primaria-tunari.ro. 

l Agenția Națională pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educației și Formării Profesionale 

(A.N.P.C.D.E.F.P.) organizează concurs pentru 
ocuparea unei funcții de execuție contractuale, 
vacantă, de expert IA -studii superioare finalizate cu 
diplomă de licență și experiență relevantă în învăță-
mântul preuniversitar/ educația adultilor și/sau admi-
nistrare fonduri europene, pe posturi care au necesitat 
studii superioare- minimum 3 ani. Concursul se va 
desfășura în data de 15 martie 2021, ora 10:00– proba 
scrisă și în data de 22 martie 2021, ora 10:00- interviul, 
amblele la sediul A.N.P.C.D.E.F.P.. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun până pe data de 8 martie 
2021, ora 17:00 la sediul A.N.P.C.D.E.F.P.. Condițiile 
de participare la concurs și bibliografia se afișează la 
sediul A.N.P.C.D.E.F.P. și pe site-ul agenției la adresa 
www.anpcdefp.ro. Informații suplimentare se pot 
obține la sediul A.N.P.C.D.E.F.P. sau la telefon 
021/2010700.

l Primăria comunei Șișești, județul Mehedinți, 
anunță organizarea de concurs pentru ocuparea  unui 
post contractual vacant pe perioadă nedeterminată, 
pentru postul de inspector  de specialitate -achizitii 
publice după calendarul următor: -Proba scrisă: 16 
martie 2021 orele 10:00; -Interviul: 17 martie 2021 
orele 10:00. Pentru ocuparea postului vacant candi-
dații trebuie să îndeplinească următoarele condiții din 
Regulamentul cadru aprobat prin H.G. nr. 286 din 
23.03.2011 cu modificările și completările ulterioare: 
-a. Cetățenie română, a altor state membre ale Uniunii 
Europene sau a statelor aparținând Spațiului 
Economic European și domiciliul în România; -b. 
Cunoaște limba română scris și vorbit; -c. are vârsta 
minimă reglementată de prevederile legale; -d. are 
capacitate deplină de exercițiu; -e. are o stare de sănă-
tate corespunzătoare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinței  medicului de familie sau 
a unității sanitare abilitate; -f. Îndeplinește condițiile 
de studii și după caz, de vechime sau alte condiții 
specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; -g. 
nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei 
infracțiuni contra umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau în legătură cu 
serviciu, care împedică înfăptuirea justiției, de fals, ori 
a unor fapte de corupție  sau a unei infracțiuni săvâr-
șite cu intenție, care o face incompatibilă cu exerci-
tarea funcției, cu excepția  situației în care a intervenit 
reabilitarea. Condiții specifice  necesare  în vederea  
participării la concurs și a  ocupării  funcției contrac-
tuale  sunt: -studii superioare; -vechime în muncă 10 
ani. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul 
Primăriei comunei Șișești, județul Mehedinți -compar-
timent secretariat în termen de 10 zile de la data 
afișării anunțului. Condițiile de participare și biblio-
grafia  stabilită  se afișează la sediul Primăriei comunei 
Șișești, județul Mehedinți. Relații suplimentare se pot 
obține de la sediul Primăriei comunei Șișești și la nr. de 
telefon 0252.384003.

l Direcția Județeană de Statistică Vâlcea, cu sediul în 
municipiul Râmnicu Vâlcea, bld.Nicolae Balcescu, 
nr.1, judeţul Vâlcea, organizează concurs pentru 

ocuparea funcţiilor contractuale vacante pe perioada 
determinată, de un an: -expert IA -1 post; -expert II -2 
posturi, conform H.G.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 08.03.2021, 
ora 10:00; -Proba interviu va fi comunicată ulterior. 
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii: studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; -vechime în speci-
alitate: -pentru postul de expert IA -minimun 7 ani; 
-pentru postul de expert II -minimun 6 luni; -cunoaș-
terea reglementărilor naţionale și internaţionale în 
domeniul statisticii; -abilităţi în operarea pe PC 
desktop și tablete; -disponibilitate de a se deplasa pe 
teren. Candidaţii vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-

carea anunţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a la sediul Direcției Județene de Statistică 
Vâlcea, până la data de 25.02.2021. Relaţii suplimen-
tare la sediul: Direcției Județene de Statistică Vâlcea, 
persoană de contact: Statie Sorin, telefon 
0745.117.270.

l Penitenciarul-Spital Mioveni intenţionează să achi-
ziționeze servicii medicale stomatologice pentru anul 
2021 după cum urmează: -un medic stomatolog 
pentru Penitenciarul Târgu Jiu cu sediul în Târgu Jiu, 
str. Vasile Alecsandri, nr.23, județul Gorj -minim 15 
ore, maxim 35 ore/săptămână. -un medic stomatolog 
pentru Penitenciarului Craiova cu sediul în Craiova, 
str. Vasile Alecsandri, nr.89, județul Dolj -minim 20 
ore, maxim 35 ore/săptămână. Documente de califi-
care solicitate: -diplomă studii de specialitate (facul-

tatea Medicină dentară); -să poată desfășura 
activitatea în regim independent (PFA sau PFI). Dacă 
la data depunerii ofertelor nu deține certificatul de 
atestare fiscală, să depună dovada solicitării eliberării 
acestuia de la Administrația Fiscală; -să prezinte 
Autorizația de liberă practică pentru profesia de 
medic stomatolog, vizată anual de Colegiul Medicilor 
Dentiști; -să prezinte copie după asigurarea de 
răspunderea civilă (malpraxis); -declarație pe propria 
răspundere privind acceptul de a intra în contract cu 
CASAOPSNAJ; Valoarea estimată a serviciilor 
prestate este de 50 lei/oră. Oferta de preţ reprezentând 
tariful pe oră, se va transmite până la data de 
18.02.2021, ora 12:00, în plic închis cu mențiunea ”A 
nu se deschide până la data de 18.02.2021, ora 12:00”, 
prin oricare din următoarele mijloace: poștă, curier 
sau depunere directă la sediul instituţiei. La elabo-
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rarea ofertei de preț, ofertantul va avea în vedere toate 
cerințele solicitate prin caietul de sarcini, ce poate fi 
obținut gratuit de la Penitenciarul-Spital Mioveni. 
Informaţii suplimentare la telefon fix 0248.260.560 
int. 248 (Achizitii publice) sau 251 (Cabinet stomato-
logie).

l Penitenciarul-Spital Mioveni cu sediul în localitatea 
Mioveni, bd. Dacia nr.1, judeţul Argeş, intenţionează 
să încheie contracte de prestări servicii medicale: -1 
(un) contract de prestări servicii medicale -medic 
specialist/primar Medicină internă sau grupă înrudită 
cu aceasta, pe o perioadă determinată. Condiţii 
minime impuse prestatorului de serviciu: -să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la 
exercitarea profesiei de medic; -să poată desfăşura 
activitatea în regim independent (dacă la data 
prezentei nu deține certificatul de atestare fiscală, să 
depună dovada solicitării eliberării acestuia de la 
Administrația Fiscală, PFA/SRL); -să facă dovada că 
este membru al Colegiului medicilor din România; -să 
facă dovada asigurării privind răspunderea civilă 
pentru greşeli în activitatea profesională; -să poată 
presta activitate minim 5 -maxim 7 ore/zi – între 1 – 5 
zile/săptămână; -să aibă disponibilitatea de a intra în 
contract cu CASAOPSNAJ. Valoarea fondurilor ce 
pot fi alocate pentru serviciile prestate este de maxim 
50 lei/oră. -2 (două) contracte de prestări servicii medi-
cale - medic în serviciu de gardă. Condiţii minime 
impuse prestatorului de serviciu gărzi: -să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la 
exercitarea profesiei de medic; -să poată desfăşura 
activitatea în regim independent (dacă la data 
prezentei nu deține certificatul de atestare fiscală, să 
depună dovada solicitării eliberării acestuia de la 
Administrația Fiscală, PFA/SRL); -să facă dovada că 
este membru al Colegiului medicilor din România; -să 
facă dovada asigurării privind răspunderea civilă 
pentru greşeli în activitatea profesională; -să fie 
posesor (să facă dovada gradului profesional) al unui 
titlu oficial de calificare în medicină pentru specialită-
țile medicale şi specialitățile înrudite permise a desfă-
şura activitatea în linia de gardă a spitalului, conform 
prevederilor anexei 2, a Ordinului nr.870/2004 pentru 
aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, 
organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice 
din sectorul sanitar sau medic de medicină generală; 
-să poată presta activitate în linia de gardă maxim 100 
ore pe lună, iar tariful orar, trebuie să respecte preve-
derile art.3 pct.5 capitolul II din Legea 153/2017 
(tariful stabilindu-se în funcție de gradul profesional 
în care aceştia sunt confirmați prin ordin al minis-
trului sănătății, corespunzător vechimii în muncă - 
OG 57/2015 - a.4). Valoarea fondurilor ce pot fi alocate 
pentru serviciile prestate este de maxim 40 lei/oră. -2 
(două) contracte de prestări servicii medicale cu regis-
trator medical, pe o perioadă determinată în cadrul 
Compartimentului de evaluare şi statistica medicală. 
Condiții minime impuse prestatorului: -să poată 
desfăşura activitatea în regim independent ( dacă la 
data prezentei nu deține certificatul de atestare fiscală, 
să depună dovada solicitării eliberării acestuia de la 
Administrația Fiscală, PFA/SRL); -să fie absolvent de 
studii liceale; -să aibă cunoştințe de operare pe calcu-
lator nivel 1; -să poată presta serviciile solicitate în 
program de 8 ore/zi sau în funcție de necesitățile 
unității; Valoarea fondurilor ce pot fi alocate pentru 
serviciile prestate este de maxim 23 lei/oră. Criteriul 
de atribuire este prețul cel mai mic exprimat în lei/oră. 
În eventualitatea în care vor fi mai multe oferte egale, 
departajarea se va face în funcție de vechimea în 

profesie. Oferta de preț reprezentând tariful pe oră, se 
va transmite până la data de 18.02.2021, ora 12:00, în 
plic închis cu mențiunea ”A nu se deschide până la 
data de 18.02.2021, ora 12:00”, prin oricare din urmă-
toarele mijloace: poştă, curier sau depunere directă la 
sediul instituţiei. Serviciile se vor presta în cadrul 
Penitenciarului-Spital Mioveni. Caietele de sarcini se 
pot ridica gratuit de la sediul unității. Informaţii supli-
mentare la telefon fix 0248.260.560 int. 223 sau 248.

l Curtea de Apel Bucureşti organizează concurs, în 
condiţiile legii, pentru ocuparea funcţiilor publice de 
execuţie vacante, după cum urmează:la data de 
15.martie.2021-(proba scrisă), pentru ocuparea func-
ţiei publice de execuţie vacante pe durată nedetermi-
nată de la Tribunalul Ilfov:-1 post de consilier 
Clasa.I-Grad profesional principal:studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul ştiințelor economice, vechime în 
specialitate minim 5 ani;-la data de 18.martie.2021-
(proba scrisă), pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante pe durată nedeterminată de la Tribu-
nalul Giurgiu:-1 post de consilier achiziţii publice 
Clasa.I-Grad profesional principal:studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul ştiințelor economice, vechime în 
specialitate minim 5 ani; Programul de muncă este de 
8h/zi şi 40 h/săptămână. Dosarele de înscriere la 
concurs vor fi depuse la sediul Curţii de Apel Bucu-
reşti-Splaiul Independenţei, nr. 5, sector 4, meza-
nin-camera M01, în perioada: 12.februarie.2021-3.
martie.2021(pentru ocuparea funcţiei publice de la 
Tribunalul Ilfov) şi în perioada 15.februarie.2021-8.
martie 2021(pentru ocuparea funcţiei publice de la 
Tribunalul Giurgiu). Concursul se va desfăşura la 
sediul Curţii de Apel Bucureşti, Splaiul Independenței 
nr. 5, sector 4, iar proba scrisă se va susține în data de 
15.martie.2021, pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie de la Tribunalul Ilfov şi la data de 18.
martie.2021 pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie de la Tribunalul Giurgiu. Proba de interviu se 
susține în maxim 5 zile de la susținerea probei scrise. 
Condiţiile de participare, bibliografia şi tematica, 
după caz, precum şi actele necesare înscrierii la 
concurs, vor fi afişate la sediul Curții de Apel Bucu-
reşti şi pe pagina web:http://www.cab1864.eu, secți-
unea Resurse Umane-Concursuri/Examene. Relaţii 
suplimentare privind depunerea dosarelor de concurs 
la adresa de corespondență email:resurseumane.cab@
just.ro, telefon:021.319.82.45, fax.021.319.16.94.

CITAŢII
l Utz Pavel, Mihesan Szuszana, Mihesan Gligor, 
Mihesan Iuon, Raza Petru, Raza Iordan, Raza Ileana 
sunt citați pe data de 06.04.2021 la Judecătoria Turda 
în dos nr.8190/328/2020, în calitate de pârâți.

l Veneto Banca Spa Italia Montebelluna Sucursala 
Bucureşti, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, este 
chemată la Tribunalul Ilfov, camera Sala 3 civil, în 
ziua de 16.02.2021, Completul 2A, ora 11:00, în cali-
tate de Intimat, în proces cu Fathi M Taher Mohd 
Ahmad, în calitate de Apelant, Amco- Asset Manage-
ment Company SPA (fostă Societa Per La Gestione Di 
Attivita- SGA SPA) în calitate de Apelant, contestaţie 
la executare. În caz de neprezentare a părţilor, jude-
cata se va face în lipsă, dacă se solicită în scris acest 
lucru de către una din părţi.

l Se citează pentru data de 02.03.2021, ora 11:00 la 
sediul Societăţii Profesionale Notariale ,,Notariatul 
Public Olteniţa,, din municipiul Olteniţa, Aleea 
Flacăra, nr.2, judeţul Călăraşi, toți succesibilii defunc-

tului Traian Mihaiu, având CNP 1330712511661, 
decedat la data de 27.02.2020, cu ultim domiciliu în 
municipiul Oltenița, str.Mihai Bravu, nr.17,  județul 
Călăraşi (Dosar nr.316/2020).

l  Se citează pentru data de 31.03.2021, ora 10:00 la 
sediul Societăţii Profesionale Notariale ,,Notariatul 
Public Olteniţa,, din municipiul Olteniţa, Aleea 
Flacăra, nr.2, judeţul Călăraşi, toți succesibilii 
defunctului Bălan Gheorghiță, având CNP 
1531119514166, decedat la data de 25.09.2020, cu 
ultim domiciliu în municipiul Oltenița, str.Pescarilor, 
nr.25, bl.M5, sc.A, ap.7, județul Călăraşi (Dosar 
nr.921/2020).

l Citație privindu-i pe toți succesibilii cu domiciliul 
necunoscut pentru a participa la dezbaterea proce-
durii succesorale a defunctului Țone Petre, CNP 
1530821400376, decedat la data de 25.05.2007, fost 
cu ultimul domiciliu în comuna Chiajna, str. Ion 
Luca Caragiale, nr.68, jud.Ilfov. Dezbaterea proce-
durii succesorale va avea loc În data de 14.04.2021, 
ora 11:00, la sediul Biroului Individual Notarial 
Nițescu-Țurea Elena-Monica, cu sediul în comuna 
Chiajna, sat Dudu, str.I.L.Caragiale nr.11C, sc.1, 
et.1, ap.2, jud.Ilfov.

l Numitul Shala Patriot, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Republica Kosovo, Gjorgjevik I. Madh, 
este citat la Judecătoria Tg.Jiu pe data de luni, 
08.03.2021, ora 10:00, completul C10, în calitate de 
pârât dosarul civ. nr.2906/318/2020, în procesul de 
divorț cu reclamanta Stanciu Diana.

l Palfi Dan Anikves, Kemvi Ida, Bavla Ida, sunt 
citați pe data de 09.03.2021 la Judecătoria Turda, în 
dos. 455/328/2015, în calitate de pârâți.

l Schlanger Iosif, Uram Greta, Pal Magda, Ferenczi 
Anna soția lui Gonczi Lajos, Fulop Anna sunt citați pe 
data de 23.03.2021 la Judecătoria Turda în dos 
nr.3411/328/2019, în calitate de pârâți.

l Subsemnata Olaru (fostă Cuzuc) Cristina Elena 
cheamă în dosar nr.9883/333/2019 cu termen la data 
de 30.03.2021, ora 09:30, la Judecătoria Vaslui, pe 
numitul Cuzuc Claudiu, pentru tăgadă paternitate.

l ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galaţi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Constanţa. Se citează S.C. Proton Ecotech 
S.R.L., cu sediul în Constanţa, str. Dumbrava Roşie, 
nr. 16, jud. Constanţa, CUI 30098319, în calitate de 
debitor, la Tribunalul Constanţa, Secţia a II-a Civilă, 
în data de 18 februarie 2021, ora 08:30, Complet F13, 
sala 3, în dosarul nr. 8147/118/2020, având ca obiect 
Legea insolvenţei nr. 85/2014.

l Se citează numita Stănculescu Claudia Aurora, cu 
domiciliul în Craiova, str.Traian Gheorghiu, nr.9, 
bl.117B, sc.2, ap.6, jud.Dolj, în calitate de pârâtă, la 
Tribunalul Dolj, cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr. 
12, jud.Dolj, în data de 29.03.2021, ora 09:45, în 
dosarul nr.17632/215/2020, având ca obiect divorț, în 
contradictoriu cu reclamantul Stănculescu Daniel, 
având acelaşi domiciliu.

l Vitel Dumitru cu ultimul domiciliu în sat Orăşeni 
Vale, com.Curteşti, județul Botoşani, este chemat în 
Judecătoria Botosani, în data de 16.02.2021, în calitate 
de pârât în Dosar nr.15509/193/2019, în contradictoriu 
cu Vitel Maria şi Vitel Petru, având ca obiect partaj 
succesoral.

l ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Galaţi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Constanţa. Se citează Memis Gelaledin adminis-
trator statutar al SC Radnic Concept SRL, domiciliat în 
Constanţa, str. Dionisie cel Mic, nr. 63, bl. 68, sc. A, et. 4, 
ap. 20, jud. Constanţa, în calitate de pârât, la Tribunalul 
Constanţa, Secţia a II-a Civilă, în data de 04 Martie 
2021, ora 08:30, Complet f.13, sala 3, în dosarul nr. 
6998/118/2019/a1, având ca obiect atragerea raspunderii 
pentru intrarea în insolvenţă (art. 169 Legea nr. 85/2014).

l Citație. Societatea Veneto Banca Spa Italia Monte-
belluna Sucursala Bucureşti este chemată la Tribu-
nalul Bucureşti -Secția a VI-a Civilă, în data de 
02.03.2021, ora 11:00, în calitate de pârâtă, în proces 
cu Grup Feroviar Român SA, în calitate de recla-
mantă, Amco -Asset Management Company Spa, în 
calitate de pârâtă şi Veneto Banca Spa, în calitate de 
pârâtă, în dosarul nr. 22574/3/2019, având ca obiect 
obligația de a face -desființare parțială contract nr.922.

l Se citează Pânzaru Mariana, cu ultim domiciliu 
cunoscut în Bârlad, str.Vasile Milea, nr.2, bl.P1, sc.B, 
p.27, jud.Vaslui, pentru termenul din 25.03.2020, ora 
08:30, la judecătoria Bârlad în calitate de pârâtă în 
dosarul nr.7807/189/2018, având ca obiect dezbatere 
succesiuni succesive rămase de pe urma defuncților 
Răducanu Ion, Răducanu Elena, Cnp: 2520317370061 
şi Răducanu Elena, Cnp: 2191121370041 şi partaj 
succesoral -ieşire din indiviziune, în acțiunea promo-
vată de reclamanta Răducanu Ioana.

SOMAŢII
l Judecătoria Chişineu Criş, sediu: Chişineu Criş, str.
Gării, nr.24, județul Arad, tel.0257.350.692, fax: 
0257.350.231.  Operator  3210/2501.  Dosar 
nr.317/210/2021. Emisă la 05.02.2021. Somație în 
dosarul civil cu nr.317/210/2021 al Judecătoriei Chişineu 
Criş, având ca obiect uzucapiune, petentul Schuler 
Ștefan-Mihai a solicitat ca prin hotărârea ce se va 
pronunța, să se constate că reclamantul a dobândit 
dreptul de proprietate cu titlu de uzucapiune asupra 
înscris în CF nr.301205 Pilu, nr.top 26 Vărşand (provenit 
din conversia de pe hârtie a CF nr.2562 Vărşand), 
compus din teren intravilan având categoria de folo-
sință curți construcții, în suprafață de 1.313mp şi casă; 
înscrierea dreptului de proprietate al subsemnatului 
asupra imobilului înscris în CF nr.301205 Pilu, nr.top 26 
Vărşand (provenit din conversia de pe hârtie a CF 
nr.2562 Vărşand). Toţi cei interesaţi în cauză pot 
formula opoziţii la prezenta somaţie, în termen de 30 de 
zile de la publicare şi respectiv afişarea somaţiei, în 
dosar cu numărul de mai sus al Judecătoriei Chişineu 
Criş. Emis în baza rezoluției din data de 04.02.2021, 
conform art.130 din Decretul Lege nr.115/1938. Termen 
de afişare pe o durată de 30 de zile. Preşedinte. Grefier.

l Se aduce la cunoştinţă că pe rolul Judecătoriei Arad 
se află dosarul nr.531/55/2021, cu termen de judecată 
la data de 19.03.2021, având ca obiect cererea recla-
mantului Romanov Nicolae Francisc, cu domiciliul în 
Vinga, nr.583, jud.Arad, pentru constatarea dobândirii 
de către acesta a dreptului de proprietate cu titlu de 
uzucapiune asupra cotei de 1/1 din imobilul identificat 
în CF 311701 Vinga (CF vechi 327), cu nr. topo 628b, 
teren intravilan în suprafaţă de 288mp, proprietar al 
imobilului fiind numitul Dupcza Antal, persoană care 
a dobândit dreptul de proprietate prin lege, sub rangul 
încheierii CF nr.8063/24.12.1900. Persoanele interesate 
pot face opoziţie la numărul de dosar indicat mai sus 
în termen de o lună de la data publicării prezentei 
somaţii.

DIVERSE
l SC Ingka Investments Forest Assets SRL, titular al 
planului: Amenajament silvic UP V Câmpuri - Panciu 
cu amplasamentul în UAT Câmpuri, Fitioneşti, Mără-
şeşti, Nistoreşti, Răcoasa, Soveja, Stăoane şi Vidra, 
anunţă publicul interesat asupra depunerii primei 
versiuni a planului la APM Vrancea, în vederea obţi-
nerii  avizului de mediu. Informațiile privind varianta 
de plan pot fi consultate la sediul APM Vrancea - 
Strada Dinicu Golescu, nr. 2, Județul Vrancea şi la 
sediul OS  Ingka  Investments, Str. Vâlcele, Nr. 5, 
Focşani, Județul Vrancea, zilnic, de luni până joi între 
orele 8:00 - 16:00 şi vineri, între orele 8:00 - 14:00. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la 
sediul APM Vrancea,  în termen de 15 zile de la data 
publicării anunţului.

l SC Ingka Investments Forest Assets SRL, titular al 
planului: Amenajament silvic UP XXIV Mehedinți cu 
amplasamentul în UAT Gruia, Pristol, Gogoşu, Jiana, 
Pătulele, anunţă publicul interesat asupra depunerii 
primei versiuni a planului la APM Mehedinți, în 
vederea obţinerii  avizului de mediu. Informațiile 
privind varianta de plan poate fi consultată la sediul 
APM Mehedinți,  - Băile Romane, nr. 3, Drobeta 
Turnu Severin, zilnic, de luni până joi între orele 8:00 
- 16:00, vineri între orele 8:00 - 14:00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM 
Mehedinți,  în termen de 15 zile de la data publicării 
anunţului.

l Sc Inter Properties Srl prin Sc South Land Invest 
Srl cu sediul în comuna Grădinari, sat Grădinari, str. 
Gării, nr. 273B, titulară a proiectului „Construire parc 
de agrement” anunţă publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către A.P.M.Giurgiu, de 
a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului 
şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul 
„Construire parc de agrement” propus a fi amplasat 
în comuna Bolintin Deal, sat Bolintin Deal, CF30389, 
jud.Giurgiu. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele 
care o fundamentează pot fi consultate la sediul 
A.P.M.Giurgiu, în zilele de luni-joi între orele 09:00-
13:00, precum şi la următoarea adresă de internet 
www.apmgr.anpm.ro.

l Ghyka Tudora Maria Safta şi Ghyka Eliza Maria 
Ioana, titulare ale planului: Amenajament silvic UP I 
Ghyka cu amplasamentul în UAT Andreiaşu, Poiana 
Cristei şi Coteşti, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii primei veriuni a planului la APM Vrancea, 
în vederea obţinerii  avizului de mediu. Informațiile 
privind varianta de plan pot fi consultate la sediul 
APM Vrancea- Strada Dinicu Golescu, nr. 2, Județul 
Vrancea şi la sediul OS  Ingka  Investments, Str  
Vâlcele, Nr 5, Focşani, Județul Vrancea, zilnic, de luni 
până joi între orele 8:00- 16:00, vineri între orele 8:00- 
14:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris 
la sediul APM Vrancea, în termen de 18 zile de la 
publicarea anunţului.

l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin 
asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de admi-
nistrator judiciar al Omega Transglobal SRL 
desemnat prin hotararea nr.506 din data de 
04.02.2021, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia 
a VII-a Civila in dosar nr. 24951/3/2020, notificã 
deschiderea procedurii insolventei prevazuta de Legea 
nr. 85/2014 împotriva Omega Transglobal SRL, cu 
sediul social in Bucureşti, Sectorul 3, Intr. Patinoa-
rului, Nr. 23, Bloc PM55, Scara 3, Etaj 4, Ap. 108, CUI  
27958090, nr. de ordine in registrul comertului 
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27958090. Persoanele fizice si juridice care inregis-
treaza un drept de creanta impotriva Omega Trans-
global SRL vor formula declaratie de creanta care va 
fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucureşti - secţia a 
VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 24951/3/2020, in 
urmatoarele conditii: a) termenul limita pentru inre-
gistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii 
debitorului 19.03.2021; b) termenul de verificare a 
creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabe-
lului preliminar de creante 08.04.2021; c) termenul 
pentru intocmirea  si afisarea tabelului definitiv la 
03.05.2021; d) data primei sedinte a adunarii generale 
a creditorilor 13.04.2021, ora 14:00; e) adunarea gene-
rala a asociatilor la data de 24.02.2021, ora 14:00 la 
sediul administratorului judiciar.

l Anunţ Public. SC Lidl Romania SCS, anunță 
publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru proiectul: 
“Construire centru comercial, amenajare parcare, 
amplasare mijloace publicitare, amenajare accese auto 
şi pietonale, realizare împrejmuire, organizare de 
şantier, branşamente şi racorduri la utilități şi desfiin-
țare contracții existente pe teren”, propus a fi 
amplasat în Municipiul Tecuci, Strada 1 Decembrie 
1918, nr. 109, județul Galați. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate pe pagina de 
internet a autorității competente pentru protecția 
mediului A.P.M. Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea 
Reglementări-Acordul de mediu-Documentații proce-
dura EIA şi EA-Memorii de prezentare 2021 şi la 
sediul titularului  SC Lidl Romania SCS din sat 
Chiajna, comuna Chiajna, str. Industriilor, nr.19, et.1, 
camera E 05, jud. Ilfov. Observațiile publicului se 
primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro 

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul unic al Agromec SA Predeşti, 
J16/669/1991 şi CUI:2280373, convoacă, în conformi-
tate cu prevederile legii 31/1990, Adunarea Generală 
ordinară a Acționarilor în data de 18.03.2021, ora 
14:00, la sediul societății din Sat Predeşti, Com.
Predeşti, Jud.Dolj, cu următoarea ordine de zi: 1. 
Numirea unui nou administrator unic şi a comisiei de 
cenzori, ca urmare a expirării mandatelor. 2. Actuali-
zarea Actului constitutiv al societății ca urmare a celor 
hotărâte la punctul 1. 3. Diverse. În cazul în care 
cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, 
Adunarea generală ordinară a acționarilor se va ține 
la data de 22.03.2021, la ora 14:00, la sediul societății, 
cu aceeaşi ordine de zi.

l Consiliul de Administratie al Societatii Cooperative 
de Consum Bragadiru, CUI 3321510 Reg. Com. 
C/23/7/2005, intrunit in sedinta din data de 28 ian. 
2021, convoaca Adunarea Generala Ordinara si 
Adunarea Generala Extraordinara a membrilor 
cooperatori pe data de 08 martie 2021, orele 12,la 
sediul unitatii din oras Bragadiru, Sos. Alexandriei, nr. 
476, bloc D1, parter, judetul llfov, cu urmatoarele; 
ORDINEA DE Zl a Adunarii Generale Ordinare: 1. 
Raportul Consiliului de Administratie; 2. Prezentarea 
si aprobarea Situatiei Financiare privind activitatea 
desfasurata in anul 2020 si fixarea valorii dividen-
delor;  3. Raportul cenzorului; 4. Aprobare descarcare 
de gestiune a administratorilor pentru activitatea 
desfasurata in anul 2020; 5.Aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli pe anul 2021 si a programului de 
activitate; 6.Stabilirea remuneratiei cuvenite adminis-
tratorilor si cenzorului pentru exercitiul in curs, anul 
2021; 7.Alegerea prin vot secret a Presedintelui; 8.

Alegerea prin vot secret a Consiliului de Adminis-
tratie; 9.Aprobare excludere membrii cooperatori; 
10.Pierderea calitatii de membru cooperator precum si 
pierderea calitatii de membru in consiliul de adminis-
tratie ca urmare a decesului; 11. Ratificarea deciziilor 
luate de catre Consiliul de Administratie in anul 2020 
si pana in prezent; 12. Alegerea delegatului la 
Adunarea Generala a UJCC llfov, respectiv a repre-
zentantului Societatii Cooperative; 13. Aprobare 
privind imputernicirea presedintelui Societatii Coope-
rative de Consum pentru semnarea Hotararii 
Adunarii Generale Ordinare; 14. Diverse. In cazul in 
care nu vor fi intrunite conditiile statutare (prezenta a 
jumatate plus unu a membrilor cooperatori), a doua 
Adunare Generala Ordinara se convoaca pentru data 
de 09 martie 2021, orele 12:00, in acelasi loc si cu 
aceeasi ordine de zi. Ordinea De Zi a Adunarii Gene-
rale Extraordinare; 1.Aprobare privind reducerea 
capitalului social; 2.Aprobare privind instrainarea de 
imobilizari corporale apartinand Societatii Coopera-
tive de Consum; 3.Aprobare privind transmiterea in 
folosinta de imobilizari corporale apartinand Socie-
tatii Cooperative de Consum (referate pentru: apro-
bare  contracte  de  inch i r i e re ,  casar i  de 
bunuri,reevaluari de bunuri);  4.Aprobare privind 
desfiintare sedii secundare/puncte de lucru; 5.Apro-
bare 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 09 martie 2021, ora 12:00 in acelasi loc si cu 
aceeasi ordine de zi.

l Consiliul de Administratie al Societatii Cooperative 
de Consum Cornetu , CUI 3452949 Reg. Corn. 
C23/10/2005 , intrunit in sedinta din data de 29 ian. 
2021, convoaca Adunarea Generala Ordinara si 
Adunarea Generala Extraordinara a membrilor 
cooperatori pentru data de 05 martie  2021, 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 Consi-
liului de Administratie; 2.Prezentarea si aprobarea 
Situatiei Financiare privind activitatea desfasurata in 
anui 2020 si fixarea valorii dividendelor; 3.Raportul 
cenzorului; 4. Aprobare descarcare de gestiune a 
administratorilor pentru activitatea desfasurata in 
anul 2020; 5. Aprobarea bugetului de venituri si chel-
tuieli pe anul 2021 si a programului de activitate; 6. 
Stabilirea remuneratiei cuvenite administratorilor si 
cenzorului pentru exercitiul in curs, anul 2021; 7. 
Alegerea prin vot secret a Presedintelui; 8. Alegerea 
prin vot secret a Consiliului de Administratie; 9. Apro-
bare excludere membrii cooperatori; 10. Pierderea 
calitatii de membru cooperator precum si pierderea 
calitatii de membru in consiliul de administratie ca 
urmare a decesului; 11. Ratificarea deciziilor luate de 
catre Consiliul de Admnistratie in anul 2020 si pana in 
prezent; 12. Alegerea delegatului Ia Adunarea Gene-
rala a UJCC Ilfov respectiv a reprezentantului socie-
tatii cooperative; 13.Aprobare privind imputernicirea 
presedintelui Societatii Cooperative de Consum 
pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordi-
nare; 14. 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 06 martie 2020, 
orele 12:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. 
Ordinea De ZI a Adunarii Gererale Extraordinare: 1. 
Aprobare privind reducerea capitalului social; 2. 

Aprobare privind majorarea capitalului social; 3. 
Aprobare privind instrainarea de imobilizari corporale 
apartinand Societatii Cooperative de Consum; 4. 
Aprobare privind transmiterea in folosinta de imobili-
zari 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 presedin-
telui 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 06 martie 2021, orele 
12:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

LICITAŢII
l SCP Insolvein SPRL Timişoara, cu sediul în Timi-
şoara, str.Simion Bărnuţiu, nr.71, ap.1, în calitate de 
lichidator judiciar al SC Logic Connection SRL, Timi-
şoara, înregistrat la ORC Timiş sub nr.J35/232/2002, 
CUI:14474667, cu sediul în Timişoara, str. Silistra, nr. 
12A, jud. Timiş, organizează licitaţie publică cu stri-
gare în fiecare zi de vineri a fiecărei săptămâni, înce-
pând cu data de 05.03.2021, ora 14:00, pentru vânzarea 
bunului imobil constând în teren intravilan în cota 
225/451 mp şi Vi duplex D+P+1E, situat în Timişoara, 
str. Silistra, nr. 12A, preţul de pornire fiind de 
136.000Euro. Cei interesaţi sa participe la licitaţia 
publică cu strigare, vor depune ofertele de cumpărare, 
la sediul lichidatorului judiciar indicat mai sus. Toţi cei 
care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile lici-
tate să anunţe lichidatorul judiciar, înainte de data 
stabilita pentru licitaţie (05.03.2021) sub sancţiunea de 
a nu mai fi ţinuţi în seamă după această dată. Alte 
informaţii le puteţi afla de la lichidatorul judiciar la 
tel.0256.206.661; 0722.703.385.

l CEC Bank SA - Sucursala Piteşti, cu sediul în 
Piteşti, Bd. Republicii, bloc E3b-Centru, județul Argeş, 
organizează licitaţie deschisă fără preselecţie (oferta în 
plic sigilat), în data de 24.02.2021, ora 12:00, pentru 
vânzarea autoturismului Dacia Logan Laureate, 
proprietate CEC BANK, la preţul minim de pornire 
de 6070 lei, cu următoarele caracteristici: nr. înmatri-
culare: AG-09-DCE; an de fabricaţie: 2007; culoare: 
gri; motor: 1461 cmc; combustibil: motorină; km 
parcurşi: 199.000. Dosarul de prezentare se poate 
achiziţiona de la sediul Sucursalei CEC Bank Piteşti 
contra sumei de 10 lei/dosar - inclusiv TVA, până la 
data de 19 februarie 2021, între orele 9:00-15:00. Auto-
turismul  poate fi vizionat zilnic de luni până vineri, 
între orele 09:00 - 15:00, de către persoanele care au 
achiziţionat dosarul de prezentare. Detalii la telefon 
0248-218044 / mobil 0735.901.511, persoana de 
contact Ioana Dinu.

l CEC Bank S.A. Sucursala Tg-Jiu -str.Tudor Vladi-
mirescu, nr.14, jud.Gorj, organizează în data de 
18.02.2021, ora 10:00, licitație deschisă fără preselecție 
pentru vânzarea unui autoturism Dacia Logan 
conform detaliilor următoare: 1.Nr.de înm. GJ 11 
SBK, an fabr.2007, primul proprietar, motor 1.461cmc, 
motorină, 207.944km rulați, culoare Gri Met, preţul 
minim de pornire de 4.000Lei. Dosarul de prezentare 
se poate achiziționa de la sediul CEC Bank SA Sucur-
sala Tg-Jiu, contra sumei de 25 lei/dosar -inclusiv 
TVA, până la data de 17 februarie 2021, între orele 
09:00-16:00. Vizionarea autoturismului se poate face 
la sediul de mai sus, de către persoanele care au achi-

ziționat dosarul de prezentare, numai în zilele lucră-
toare din perioada 11 februarie-17 februarie 2021 şi în 
intervalul orar 09:00-16:00. Informaţii suplimentare 
puteţi obţine la telefon 021.311.11.19 int.30019.

l SC Nostalgic SRL, CUI-10288157, J13/919/1998, 
Sediul Viisoara NR.13/10.02.2021 Anuntul de partici-
pare 1.SC Nostalgic SRL, Cod unic de inregistrare 
RO-10288157, nr.de inregistrare O.N.R.C. 
J13/919/1998, cu sediul in Constanta, str.Mircea cel 
Batran, nr.84,bl.MF1,Mezanin, Biroul nr.2, jud.
Constanta, tel.  0767236410, e-mail: cramaviisoara@
yahoo.com 2.Proiectului cu titlul “Extindere Capaci-
tate Procesare Si Fermentare Crama Viisoara″ 
Contract de achizitie servicii de consultanta pentru 
intocmirea programului de investitii in sectorul vitivi-
nicol- “Extindere Capacitate Procesare Si Fermentare 
Crama Viisoara″. 3.Obiectul contractului- achizitie 
servicii consultanta 4.Durata de executie 24 (douazeci 
si patru) luni. 5.Valoarea estimata a investitiei: 
1.250.000Euro. 6.Criteriul de atribuire: “pretul cel mai 
scazut” 7.Data si ora limita de depunere a ofertelor: 
19.02.2021 ora-10.00 8.Data si ora sedintei de deschi-
dere: 19.02.2021 ora-14.00. 9.Locul si modul de obti-
nere a documentatiei: SC Nostalgic SRL, str.
CRANGULUI, nr.291, sat VIISOARA, com. Cobadin, 
jud.Constanta, personal sau prin reprezentanti. 10.
Informatii suplimentare se pot solicita la telefoanele: 
0767236410. Reprezentant legal Neagu Napo-
leon-Razvan

l Meandros Shipping & Trading SRL prin lichidator 
judiciar BFJ Consulting Group SPRL, valorifica prin 
licitaţie publica teren intravilan 260.588mp situat în 
Giurgiu, Careul Platforma Chimică nr.3, şoş. Sloboziei 
Km. 4, începând de la prețul de 1.147.000 Euro 
(exclusiv TVA). Licitaţia va avea loc în data de în data 
de 03.03.2021, ora 17:00, cu repetare în data de 
10.03.2021, ora 17:00, cu repetare în data 17.03.2021 
ora 17:00, cu repetare în data 24.03.2021 ora 17:00, la 
sediul lichidatorului judiciar din str. Negoiu nr.8, bl. D 
14, sc 2, et.2, ap.30, sector 3 Bucureşti.

l Dosar execuțional nr.303/2020 din: 03.02.2021. 
Publicație de vânzare imobiliară. Noi, Dincă Stelian 
Emil executor judecătoresc în cadrul Birou Executor 
Judecătoresc Stelian Emil Dincă, cu sediul în Braşov, 
B-dul.15 noiembrie, nr.43, sc.A, ap.4, jud.Braşov, 
numit în funcție prin ordinul 685/2001 al Ministrului 
Justiției. În conformitate cu art.838 alin.1 Cod Proce-
dură Civilă, aducem la cunoştința generală că în data 
de 04.03.2021, ora 11:00, va avea loc la sediul Birou 
Executor Judecătoresc Stelian Emil Dincă, cu sediul 
în Braşov, B-dul.15 noiembrie, nr.43, sc.A, ap.4, jud.
Braşov, vânzarea la licitație publică a imobilului situat 
în Nehoiu- 125100, Str.Muscani, nr.38, Județul Buzău, 
având CF: 22846 Nehoiu, nr. Cad 22846, compus din 
teren împrejmuit în suprafață de 2.705mp (din acte), 
1.681mp (măsurată), pe care se află edificate 4 
construcții în suprafață de 81mp, 24mp, 6mp şi 64mp. 
Structura construcțiilor este din lemn şi chirpici cu 
acoperişul din şarpantă de lemn cu învelitoare din 
țiglă, regim de înălțime parter, anul construcției 1973. 
Imobilul este conectat la rețeaua electrică şi de apă. 
Preţul de pornire la licitaţie este de: 17.400,00Euro. 
Prezenta publicație de vânzare a fost întocmită în 
conformitate cu dispozițiile art.838 Cod Procedură 
civilă şi afişată la data de 03.02.2021 la sediul Biroului 
executorului judecătoresc, al Primăriei Nehoiu, la 
locul unde se află imobilul şi la Judecătoria Braşov. 
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 să se 
prezinte la data, locul şi ora stabilită pentru vânzare, 
având asupra lor cartea de identitate şi până la 
această dată să prezinte oferte de cumpărare. Aducem 
la cunoştința publică prevederile art.246 Cod Penal 
„Fapta de a îndepărta, prin constrângere sau coru-
pere, un participant de la o licitaţie publică ori înţele-
gerea între participanţi pentru a denatura preţul de 
adjudecare se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 
ani.” Potrivit dispozițiilor art.838 ali.1, lit.l) Cod 
Procedură civilă, ofertanții trebuie să consemneze la 
dispoziția executorului judecătoresc, cel mai târziu 
până la termenul de vânzare, o garanție de participare 
de cel puțin 10% din prețul de pornire a licitației în 
cuantum de 1.740Euro.

l 1. Informaţii generale privind concedentul: denu-
mire: UAT Comuna Miroslava, cod fiscal: 4540461, 
adresa: sat Miroslava str. Constantin Langa nr. 93, 
comuna Miroslava, cod 707305, jud. Iaşi, E-mail: 
secretariat@primariamiroslava.ro 2. Informaţii gene-
rale privind obiectul concesiunii: teren intravilan sat 
Corneşti -T72, T74,T75 si intravilan sat Ciurbesti -T78 
comuna Miroslava, jud Iaşi pentru exploatare în scop 
residential. NC; Tarla; suprafața. 79456, 74, 527 mp; 
77345, 75, 500 mp; 79026, 78, 481 mp; 79437, 74, 510 
mp; 77239, 74, 591 mp; 7944, 74, 622 mp; 79424, 74, 
510 mp; 79421, 74, 643 mp; 79429, 74, 645 mp; 79439, 
74, 510 mp; 77276, 75, 500 mp; 79481, 74, 512 mp; 
77238, 74, 385 mp; 79472, 74, 540 mp; 79477, 74, 717 
mp; 79480, 74, 514 mp; 79467, 74, 504 mp; 79466, 74, 
551 mp; 79432, 74, 534 mp; 79433, 74, 572 mp; 79447, 
74, 560 mp; 79449, 74, 551 mp; 79423, 74, 511 mp; 
79427, 74, 510 mp; 79473, 74, 540 mp; 77506, 72, 500 
mp; 77537, 72, 466 mp; 77467, 72, 500 mp; 77330, 75, 
498 mp; 77333, 75, 500 mp; 77225, 74, 500 mp; 77302, 
75, 614 mp; 77327, 72, 500 mp. Redevența: este de 
minim: -3,5 lei/mp/an pentru terenuri situate in T72, 
-2,5 lei/mp/an pentru terenuri situate in T74 -2,8 lei/
mp/an pentru terenuri situate in T75; -3,1 lei/mp/an 
pentru terenuri situate in T78. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Modalitatea prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentaţiei de atribuire: persoanele intere-
sate pot înainta o solicitare pe suport hârtie pentru 
obţinerea unui exemplar al documentaţiei de atribuire; 
Denumirea şi adresa compartimentului de la care se 
poate obţine un exemplar al documentaţiei de atri-
buire: birou achiziţii publice din cadrul Primăriei 
comunei Miroslava, judeţul Iaşi. 4. Costul şi condiţiile 
de plată pentru obţinerea unui exemplar al documen-
tației de atribuire: costul documentaţiei este de 50 lei şi 
se poate achita odata cu solicitarea efectuată în acest 
sens; 5. Data limită pentru solicitare clarificări: 
23.02.2021, orele 16:00. 6. Informaţii privind ofertele: 
Data limită pentru depunerea ofertelor: 02.03.2021, 
orele 16:00; Adresa la care trebuie depusă oferta: 
Primăria comunei Miroslava, sat Miroslava, comuna 
Miroslava, judeţul Iasi, cod postal 707305; Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar în două plicuri sigilate unul exterior şi unul 
interior. 7. Data şi locul unde se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 03.03.2021, orele 
11:00 la sediul Primăriei com. Miroslava, judeţul Iaşi; 
8. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax, şi 
adresa de e-mail a instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Judeţean Iaşi, Secţia contencios 
administrativ, Str. Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod 
700398, tel. 0232/213332; fax.0232/219899; e-mail: 
tr-iasi-reg@just.ro. 9. Data transmiterii anunţului de 
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licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
09.02.2021. 

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, repre-
zentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, 
in calitate de lichidator judiciar al Spartacus Secu-
rity SRL, desemnat prin Încheierea de şedinţă din 
data de 22.11.2019  pronunţată de Tribunalul 
Bucuresti, Secţia a VII - a Civila, în dosarul nr. 
5965/3/2018, anunta scoaterea la vanzare a bunu-
rilor mobile aflate in proprietatea Spartacus Secu-
rity SRL, constand in  Cablu NHXH-J 3x1,5 E90 
( 4 0 5  b u c ) ,  M i c r o f o n  A c t i v  ( 4 1  b u c ) ,  
SP4000+K10+Cutie (1 buc), Sirena Interior (1 buc), 
PH4-12 Acumulator 12V/4Ah (1 buc), Media 
Convertor  (1 buc), Modul SFP  (2 buc), Organi-
zator 1 U (10 buc), Patch Panel Cat 5E (4 buc), 
LKM 593X Detector Fum (15 buc), LKM Box (15 
buc), in valoare totala de 1684,8 RON exclusiv 
TVA. Vanzarea bunurilor mobile apartinand socie-
tatii falite se va organiza in data de 23.02.2021 ora 
14:00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in 
care bunurile mobile nu se vor adjudeca la termenul 
de licitatie stabilit, se vor organiza licitatii saptama-
nale, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi 
stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, 
sector 3, unde se vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, 
cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12:00.Date 
despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile 
de inscriere la licitatie precum si modul de organi-
zare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini 
se pot achizitiona de la sediul lichidatorului judi-
ciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, 
et.4, ap.10, sector 3. Costul unui caiet de sarcini 
este de 200 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caie-
tului de sarcini este obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine 
la tel. 021.227.28.81.

l SC Editura Explorator SRL, prin lichidator judi-
ciar, anunta vanzarea prin licitatie publica a bunu-
rilor mobile de natura utilajelor tiparire carti, 
respectiv masina de brosat Bindmaster la pretul de 
11.890 lei fara TVA, masina de laminat la cald 
KDFM 900 la pretul de 3.465 lei fara TVA, rama 
copiat placi Spektra Proff la pretul de 1.720 lei fara 
TVA, procesor placi Offset T700 la pretul de 3.075 lei 
fara TVA, masina de tipar Offset Roland 205 la 
pretul de 113.565 lei fara TVA, masina de faltuit 
ZYH490B la pretul de 13.780 lei fara TVA, aero-
termă electrică TDS 75 Trotec la 3 buc. la pretul de 
130 lei/buc fara TVA, aerotermă electrică TDS 20 R 
Trotec 5 buc la pretul de 30 lei/buc fara TVA, aero-
termă electrică TDS 100 Trotec la pretul de 205 lei 
fara TVA, aerotermă Master B 15 EPB Tipo Dec 2 
buc. la pretul de 110 lei/buc fara TVA, aparat aer 
conditionat 24000 BTU Interter la pretul de 90 lei 
fara TVA. Pretul de pornire al licitatiei este redus la 
50% fata de cel stabilit in rapoartele de evaluare. 
Licitatiile sunt organizate in baza hotararii Adunarii 
Creditorilor din 27.02.2019 si 06.10.2020 si vor avea 
loc pe data de: 16.02.2021, 18.02.2021, 23.02.2021, 
25.02.2021, 02.03.2021, 04.03.2021, 09.03.2021, 
11.03.2021, 15.03.2021, 16.03.2021, 18.03.2021, 
23.03.2021, 25.03.2021, 29.03.2021, 31.03.2021, orele 
12:00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
strada Ion Maiorescu, bl 33 S1, et. 7, cab 7B. Conditii 
de participare la licitatia publica (taxa de partici-
pare) si relatii suplimentare la telefon: 0344104525.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de identi-
ficare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoana de contact: Primăria 
Comunei Sănduleşti, comuna Sănduleşti, nr.169, 
județul Cluj, cod poştal 407500, telefon/fax 
0264/280.434, e-mail: primaria.sandulesti@yahoo.
com, cod fiscal 5548447. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: -69 parcele de teren desti-
nate construirii de locuințe, în suprafață totală de 
92.000mp, conform caietului de sarcini, proprietate 
privată a Comunei Sănduleşti, situate în localitatea 
Copăceni, identificate în CF nr. 51746 Sănduleşti, 
conform H.C.L.13/26.01.2021 şi temeiului legal: 
O.U.G.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 
exemplar al documentației de atribuire: la cerere, 
de la sediul instituției, sau se poate consulta pe site-
ul: www.comunasandulesti.ro. 3.2.Denumirea şi 
datele de contact ale serviciului/compartimentului 
din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un 
exemplar din documentația de atribuire: Se poate 
obține de la Serviciul Secretariat, Primăria 
Comunei Sănduleşti, comuna Sănduleşti, nr. 169, 
județul Cluj. 3.3. Costul şi condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: 200Lei/exemplar, ce se achită 
numerar la casierie instituției, Primăria Comunei 
Sănduleşti, comuna Sănduleşti, nr.169, județul 
Cluj. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 26.02.2021, ora 10:00. 4. Informații privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 
08.03.2021, ora 13:00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei Sănduleşti, 
comuna Sănduleşti, nr. 169, județul Cluj. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
oferta: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat. 
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedința 
publică de deschidere a ofertelor: 10.03.2021, ora 
11.00, Primăria Comunei Sănduleşti, comuna 
Sănduleşti, nr. 169, județul Cluj, în Sala mare de 
şedințe. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon 
şi/sau adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Cluj, Cluj-Napoca, str.Calea 
Dorobanților, nr. 2-4, județul Cluj, telefon/fax 
0264/596.111, e-mail: tr-cluj-reg@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 10.02.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de identi-
ficare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: Consiliul 
Local Apahida, comuna Apahida, strada Libertății, 
nr. 122, județul Cluj, telefon/fax 0264.231.777, 
0264/ 231.475, e-mail: apahida_cj@yahoo.ro, cod 
fiscal 4485243. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea şi identificarea bunului care urmează să 
fie închiriat: teren în suprafata de 50mp, situat în 
localitatea Apahida, str.Republicii, nr.6, județul 
Cluj, ce aparține domeniului public al Consiliului 
Local Apahida, județul Cluj, în vederea amplasării 
unui chioşc pentru activități comerciale, conform 
H.C.L .  9 /28 .01 .021  ş i  t emeiu lu i  l ega l : 
O.U.G.57/03.07.2019, art.335. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 

sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: la cerere, la 
casieria din cadrul Primăriei Comunei Apahida. 
3.2.Denumirea şi datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care 
se poate obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Se poate obține de la Casieria din cadrul 
Primăriei Comunei Apahida, strada Libertatii, nr. 
122, județul Cluj. 3.3. Costul şi condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: 20Lei /exemplar, se achită 
numerar la casieria Primăriei Comunei Apahida. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
26.02.2021, ora 12:00. 4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 10.03.2021, 
ora 14:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: la Registratura Primăriei Comunei Apahida, 
localitatea Apahida, strada Libertații, nr. 122, 
județul Cluj. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Se depune într-un 
singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exte-
rior şi unul interior. 5. Data şi locul la care se va 
desfăşura şedința publică de deschidere a ofertelor: 
11.03.2021, ora 13:00, în Sala mare de şedințe din 
cadrul Primăriei Comunei Apahida, localitatea 
Apahida, strada Libertății, nr. 122, județul Cluj. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în soluți-
onarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesi-
zarea instanței: Secția de Contencios Administrativ 
a Tribunalului Cluj, Cluj-Napoca, Calea Doroban-
ților, nr. 2, județul Cluj, telefon/fax 0264/431.908, 
0264/595.844, email: tr-cluj-reg@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 11.02.2021.

l 1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Comuna Hoghiz, 
comuna Hoghiz, nr. 161, județul Braşov, telefon 
0268/286.238, fax 0268/286.138, e-mail: primaria-
hoghiz@yahoo.ro, cod fiscal 4646927. 2.Informații 
generale privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: apartament, proprietatea privată a 
Comunei Hoghiz, în suprafață totală de 39,30mp, 
situat în comuna Hoghiz, bl.7, sc.B, ap.1, județul 
Braşov, conform H.C.L.13/28.01.2021 şi temeiului 
legal: O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: prin solici-
tarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei 
Hoghiz. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Registratura Primăriei Comunei 
Hoghiz, comuna Hoghiz, nr.161, județul Braşov. 
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
26.02.2021, ora 14:00. 4. Informaţii privind ofertele: 
Conform caietului de sarcini. 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 08.03.2021, ora 10:00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va 
fi depusă la Registratura Primăriei Comunei 
Hoghiz, comuna Hoghiz, nr. 161, județul Braşov. 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar original şi 2 exemplare 
copii. 5.Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa 

publică de deschidere a ofertelor: 08.03.2021, ora 
11:00, la sediul Primăriei Comunei Hoghiz, comuna 
Hogiz, nr. 161, județul Braşov. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la 
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului 
Braşov, Braşov, Bulevardul 15 Noiembrie, nr. 45, 
județul Braşov, cod poştal 500097, telefon 
0268/419.615, fax 0268/418.054, e-mail: trbrasov@
just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
11.02.2021.

l 1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei 
Schitu, comuna Schitu, str. Moşteni, nr. 42, judeţul 
Olt, telefon 0249/482.302, fax 0249/482.310, email: 
primariaschitu@ yahoo.com, cod fiscal 5102290. 
2.Informații generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: clădire în suprafață de 
87mp şi terenul aferent în suprafață de 404mp, 
situate în comuna Schitu, sat Lisa, str.Bisericii, 
nr.53, județul Olt, aparținând domeniului public al 
Comunei Schitu, conform H.C.L.Schitu nr.10 din 
28.01.2021 şi O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind 
Codul Administrativ. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: conform caietului de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin cerere scrisă, la 
Primăria Schitu, județul Olt sau direct pe pagina de 
internet a Primăriei Comunei Schitu: www.prima-
riaschitu.ro. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Compartimentul Achiziții Publice din 
cadrul Primăriei Comunei Schitu, cu sediul în 
comuna Schitu, sat Moşteni, str. Moşteni, nr. 42, 
județul Olt. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 
Gratuit. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 26.02.2021, ora 11:00. 4. Informaţii privind 
oferte le :  conform caietului  de  sarc in i . 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 08.03.2021, 
ora 11:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Primăria Comunei Schitu, din comuna Schitu, 
sat Moşteni, str. Moşteni, nr. 42, judeţul Olt. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar în plic sigilat. 5.Data şi 
locul la care se va desfăşura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 08.03.2021, ora 14:00, la 
sediul Primăriei Comunei Schitu, din comuna 
Schitu, sat Moşteni, str. Moşteni, nr. 42, judeţul Olt. 
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Judecătoria Slatina, cu sediul în 
localitatea Slatina, str.Lipscani, nr. 49, județul Olt, 
telefon 0249/435.526 fax 0249/432.663 email: 
jud-slatina@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 11.02.2021.

l Debitorul SC Tehnosoft SRL - în faliment, in 
bankruptcy, en faillite, cu sediul în Dr.Tr.Severin, 
str.Calea Dudasului, nr. 49, jud. Mehedinţi, 
CIF:15331886, J25/131/2003, în dosar nr. 
5237/101/2015 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 la un pret dimi-
nuat cu 35% fata de pretul stabilit prin raportul de 
evaluare conform hotarare adunare creditori din 
data de 14.06.2018: - Proprietate imobiliara de tip 
industrial nr. cadastral 60272/C1, C2, C3, C4, C5, 
nr. cadastral vechi 5075, numar CF 60272, nr. CF 
vechi 15260, situata in Dr. Tr. Severin, str. Calea 
Dudasului nr.49, jud.Mehedinti, in suma de 85.670 
EURO (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii), formată din: -C1  -Dormitoare, Suprafata 
construita la sol  385 mp Scd=385,00 mp, 
Su=321,37 mp compusa din 6 dormitoare, 4 buca-
tarii, 5 holuri, 3 bai, 2 camari, o magazie si wc; -C2 
-Cămin nefamilişti Suprafata constuita la sol 120 
mp; -C3 -Hală sortare, centrală, depozit Suprafata 
construita la sol 1609 mp  Su=1.418,97 mp 
compusa din 6 Sali, 2 holuri, o camara. O bucatarie, 
magazie, sala mese, 2 vestiare,2 spalatoare, dus, 3 
wc, birou, centrala; -C4 -Alei betonate Scd=333,00 
mp, Su=333,00 mp; -C5 -Platformă betonată 
Scd=270,00 mp, Su=270,34 mp. Nota:Constructiile 
au fost edificate anterior anului 1989  ocupand o 
suprafata de teren de 2.717,00 mp. Terenul a fost 
atribuit in folosinta pe toata durata constructiilor 
de catre Statul Socialist, intreprinderii de stat I.A.S. 
Dealul Viilor. Imobilele descrise anterior  se inveci-
neaza cu terenul aflat in proprietatea Agentiei 
Domeniilor Statului In cartea funciara este notata 
creanta garantata a domnului Dracea Constantin 
conform incheiere nr. 31023/09.09.2014, bunul fiind 
valorificat liber de sarcini. Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea 
bunului imobil * Proprietate imobiliară de tip 
industrial * descris anterior, o reprezinta sentința 
nr. 62 din data de 29.02.2016 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de către judecătorul 
sindic in dosarul de insolvență nr. 5237/101/2015 
aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti. Licitaţia va 
avea loc la biroul lichidatorului judiciar din locali-
tatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud.
Mehedinţi la data de 15.02.2021 orele 14:00. 
Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să 
depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei şi să achiziționeze caietul de 
sarcină în suma de 1000,00 lei. Invităm pe toti cei 
care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data 
de 15.02.2021 orele 14:00 să depună oferte de 
cumpărare şi documentele în copie xerox din care 
rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație 
şi contravaloarea caietului de sarcină până la data 
de 12.02.2021 orele 17:00 la adresa menționată 
anterior respectiv localitatea Dr. Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi. Numar cont 
unic de insolventa:RO11BRMA0999100090121629 
deschis la Banca Romanesca SA Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra imobilului sa 
anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea preva-
zută de lege. Avand in vedere măsurile de prevenire 
a răspândirii virusului Covid 19 (Coronavirus), 
precum si a ordonantelor militare emise, adminis-
tratorul judiciar recomanda ca participarea la lici-
tatie sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar 
in masura in care se doreste participarea fizica se 
impune prezenta unui singur participant care sa 
respecte masurile impune de autoprotectie (masca, 
manusi, etc.). Relaţii la sediul lichidatorului judi-
ciar din loc. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, 
jud. Mehedinţi, telefon 0742592183, tel./fax: 
0252354399 sau la adresa de email: office@consul-
tant-insolventa.ro.; site www.consultant-insolventa.
ro. 
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