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OFERTE SERVICIU
l SC Romply Merops SA angajează 
tâmplari cod COR-752201 și necalificați 
cod COR-932904. CV-urile se depun la 
adresa de mail: alina.donee@gmail.
com, iar selecția va avea loc în data de 
15.07.2022.

l SC Crăiasa Munților SRL, sat Moieciu 
de Sus, com Moeciu str. Principală nr. 
17 jud Brașov, J8/2071/1991, CUI 
1141962 angajează 3 camerista hotel, 
COD COR 516201. Rugăm CV la office@
craiasa-muntilor.ro

l Anunț anulare concursuri. Având în 
vedere Dispoziția nr.994/08.07.2022, a 
Managerului Spitalului Județean de 
Urgență Târgoviște, se anulează 
concursurile organizate în perioada 
01.07.2022-24.08.2022, conform 
prevederilor: -Ord.Ordin Nr.284/2007 
din 12 februarie 2007, privind apro-
barea Metodologiei-cadru de organi-
zare și desfășurare a concursurilor/
examenelor pentru ocuparea funcțiilor 
specifice comitetului director din spita-
lele publice; -HG Nr.286 din 23 martie 
2011, pentru aprobarea Regulamentu-
lui-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcțiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice; 
-Ordin Nr.1470/2011 din 20 octombrie 
2011 pentru aprobarea criteriilor 
privind angajarea și promovarea în 
funcții, grade și trepte profesionale a 
personalului contractual din unitățile 
sanitare publice din sectorul sanitar; 
-Lege Nr.95/2006 din 14 aprilie 
2006*** Republicată, privind reforma 
în domeniul sănătății; -Anunțul 
nr.14 439/30.06.2022; -Anunțul 
nr.14440/30.06.2022; -Anunțul 
nr.14 451/01.07.2022; -Anunțul 
nr.14 452/01.07.2022; -Anunțul 
nr.14453/01.07.2022. Dosarele de 
concurs ale candidaților înscriși la 

concurs se vor restitui, împreună cu 
taxa de înscriere la concurs, în baza 
unei solicitări în acest sens, la Serviciul 
RUNOS.

l Prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.91/07 iulie 
2022, Consiliul Superior al Magistraturii 
a aprobat organizarea concursului de 
admitere la Institutul Național al 
Magistraturii, prin intermediul Institu-
tului Național al Magistraturii, la Bucu-
rești, în perioada iulie 2022– martie 
2023, în condițiile Legii nr.192/2021 și 
ale Regulamentului de concurs aprobat 
prin Hotărârea plenului CSM nr. 
119/2021, astfel: -25 septembrie 2022- 
test grilă de verificare a cunoștințelor 
juridice la următoarele materii: drept 
civil, drept procesual civil, drept penal 
și drept procesual penal; -8 octombrie 
2022– probă scrisă de verificare a 
cunoștințelor juridice la drept civil și 
drept procesual civil; -9 octombrie 
2022– probă scrisă de verificare a 
cunoștințelor juridice la drept penal și 
drept procesual penal; -17 decembrie 
2022– 13 ianuarie 2023– susținerea 
testării psihologice; -31 ianuarie- 13  
februarie 2023– susținerea interviului. 
Concursul se organizează pentru 
ocuparea a 300 locuri de auditori de 
justiție– INM și pentru ocuparea a 26 
de posturi vacante de personal de 
specialitate juridică asimilat judecăto-
rilor și procurorilor, astfel: -10 posturi 
în cadrul Ministerului Justiției; -2 
posturi la Agenția Natională de Admi-
nistrare a Bunurilor Indisponibilizate; -6 
posturi la Autoritatea Națională pentru 
Cetățenie; -2 posturi în cadrul Direcției 
Națională de Probațiune; -4 posturi  în 
cadrul Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casație și Justiție; -2 posturi în 
cadrul Consiliului Superior al Magistra-
turii. Candidații NU se pot înscrie 
concomitent și la concursul de admi-
tere în magistratură organizat în condi-
țiile art.33 din Legea nr.303/2004, 
aprobat în aceeași ședință de către 
Plenul Consiliului Superior al Magistra-
turii. Cererile pentru înscrierea la 
concurs împreună cu actele prevăzute 

în Regulament se depun până la data 
de 25 iulie 2022, în format online, prin 
intermediul platformei informatice 
puse la dispoziție de Consiliul Superior 
al Magistraturii.  Instrucțiunile privind 
folosirea platformei electronice se 
regăsesc publicate pe paginile de 
internet ale CSM și INM. În cazul 
persoanelor care nu au acces la 
internet sau nu dispun de mijloacele 
tehnice pentru a realiza transmiterea 
documentelor în format online, 
precum și în cazul în care platforma 
informatică nu funcționează, candidații 
completează o declarație olografă, 
publicată pe site-ul CSM și INM 
împreună cu anunțul, cu privire la 
aceste aspecte, iar cererile pentru 
înscrierea la concurs se depun, 
personal sau prin mandatar cu procură 
specială, în același termen, la orice 
tribunal sau, după caz, parchet de pe 
lângă tribunal. Potrivit art.2 din Legea 
nr. 192/2021 poate fi admisă la Insti-
tutul Național al Magistraturii persoana 
care îndeplinește cumulativ următoa-
rele condiții: a) are cetățenia română, 
domiciliul în România și capacitate 
deplină de exercițiu; b) este licențiată 
în drept; c) nu are antecedente penale 
sau cazier fiscal și se bucură de o bună 
reputație; d) cunoaște limba română; 
e) este aptă din punct de vedere 
medical și psihologic, pentru exerci-
tarea funcției Condiția de a fi apt din 
punct de vedere medical se dovedește 
prin certificat medical eliberat de un 
medic specializat în medicina muncii, la 
cererea fiecărui candidat. Verificarea 
îndeplinirii condiției de a se bucura de 
o bună reputație se efectuează după 
data afișării rezultatelor definitive. Taxa 
de înscriere la concurs este de 1000 
RON. Relații suplimentare se pot 
obține de pe paginile de Internet ale 
Consiliului Superior al Magistraturii și 
Institutului Național al Magistraturii 
(Web: www.csm1909.ro; www.
inm-lex.ro).

l Prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.92/07 iulie 
2022, Consiliul Superior al Magistraturii 

a aprobat organizarea concursului de 
admitere în magistratură, prin inter-
mediul Institutului Național al Magis-
traturii, la București, în perioada iulie 
2022– martie 2023, în condițiile art. 33 
din Legea nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor și procurorilor, republi-
cată, cu modificările și completările 
ulterioare precum si in conformitate cu 
dispozițiile Legii nr.192/2021 și ale 
Regulamentului de concurs aprobat 
pr in  Hot ăr ârea p lenulu i  C SM 
nr.120/2021, pentru ocuparea unui 
număr de 100 de posturi de judecător 
la judecătorii și 40 posturi de procuror 
la parchetele de pe lângă judecătorii. 
Distinct de posturile scoase la concurs, 
a fost aprobată lista posturilor de jude-
cător (210) și procuror (31), în privința 
cărora Plenul poate dispune suplimen-
tarea posturilor scoase la concurs. 
Candidații NU se pot înscrie concomi-
tent și la concursul de admitere la INM 
aprobat în aceeași ședință de către 
Plenul Consiliului Superior al Magistra-
turii. Susținerea probelor de concurs se 
va desfășura astfel: -25 septembrie 
2022- test grilă de verificare a cunoș-
tințelor juridice la următoarele materii: 
drept civil, drept procesual civil, drept 
penal și drept procesual penal; -8 
octombrie 2022– probă scrisă de veri-
ficare a cunoștințelor juridice la drept 
civil și drept procesual civil; -9 octom-
brie 2022– probă scrisă de verificare a 
cunoștințelor juridice la drept penal și 
drept procesual penal; -17 decembrie 
2022– 13 ianuarie 2023– susținerea 
testării psihologice; -31 ianuarie- 13 
februarie 2023– susținerea interviului. 
Cererile pentru înscrierea la concurs 
împreună cu actele prevăzute în Regu-
lament se depun până la data de 25 
iulie 2022, în format online, prin inter-
mediul platformei informatice puse la 
dispoziție de Consiliul Superior al 
Magistraturii. Instrucțiunile privind 
folosirea platformei electronice se 
regăsesc publicate pe paginile de 
internet ale CSM și INM. În cazul 
persoanelor care nu au acces la 
internet sau nu dispun de mijloacele 
tehnice pentru a realiza transmiterea 
documentelor în format online, 
precum și în cazul în care platforma 
informatică nu funcționează, candidații 
completează o declarație olografă, 
publicată pe site-ul CSM și INM 
împreună cu anunțul, cu privire la 
aceste aspecte, iar cererile pentru 
înscrierea la concurs se depun, 
personal sau prin mandatar cu procură 
specială, în același termen, la  orice 
tribunal sau, după caz, parchet de pe 
lângă tribunal. La concursul de admi-
tere în magistratură se pot înscrie 
persoanele care îndeplinesc condițiile 
prevăzute la art.2 alin.3 lit. a, b, c, d și e 
din Legea nr. 192/2021, cu o vechime 
în specialitate de cel puțin 5 ani, în 
funcțiile prevăzute de art.53 din aceiași 
lege, la data susținerii primei probe din 
cadrul primei etape a concursului. 
Verificarea îndeplinirii condiției de a se 
bucura de o bună reputație se efectu-
ează după data afișării rezultatelor 
definitive. Taxa de înscriere la concurs 
este de 1000 RON. Relații suplimentare 
se pot obține de pe paginile de 
Internet ale Consiliului Superior al 
Magistraturii și Institutului Național al 
Magistraturii (Web: www.csm1909.ro; 
www.inm-lex.ro).

CITAȚII
l Se citează la sediul Biroului Individual 
Notarial Vasile Vasilica Valentina, cu 
sediul în municipiul Tulcea, strada 1848, 
numărul 13, bloc 6, scara B, apartament 
6, parter, județul Tulcea, la data de 
12.08.2022, ora 11.00, persoanele cu 
vocație succesorală legală sau testa-
mentară, la succesiunea defunctului 
Chiosa M. Genovel, decedat la data de 
28.05.2019, fost cu ultim domiciliu în 
Municipiul Tulcea, Strada 1848, 
numărul 18, bloc 14, scara A, etaj 1, 
apartament 5, județul Tulcea, în Dosar 
succesoral nr.149/2022, în vederea 
dezbaterii succesiunii.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Vâlcea, 
cheamă în judecată pe numitul pe 
numita: Pițigoi Maria – Rodica cu rese-
dinta in mun. Rm. Valcea, str. Nicolae 
Iorga, ANL 10, ap. 11,  jud. Vâlcea, in 
calitate de intimat in dosarul civil 
nr.1513/90/2022, cu termen de jude-
cata in data de 19.07.2022, avand ca 
obiect inlocuirea masurii de plasament, 
de la DGASPC Valcea Complexul Familial 
pentru Recupararea Copilului cu Dizabi-
litati Goranu, cu masura de plasament 
la asistent maternal profesionist al 
DGASPC Valcea, aflat pe rol la Tribunalul 
Valcea.

l Ciocan Anatolie, în calitate de pârât 
în Dosarul nr. 2168/333/2021, Minori și 
familie- fond, este chemat în intanță, în 
data de 28 iulie 2022, ora 09.00, la 
Judecătoria Vaslui, str. Ştefan Cel Mare 
nr.277, Vaslui, jud. Vaslui, Camera Sala 2, 
Complet 3 bis civil+ minori, pentru exer-
citarea autorității părintești stabilire 
domiciliu minor+ pensie întreținere+ 
suplinire acord pârât deplasare minor+ 
stabilire program vizitare minor, în 
proces cu reclamanta Ciocan Ana.

DIVERSE
l Comunicat de presă U.A.T. Drăguș, 
județul Brașov. Anunț prealabil privind 
af ișarea publică a documentelor 
planului parcelar. Denumire județ 
-Brașov. Denumire -U.A.T.Comuna 
Drăguș. U.A.T. Comuna Drăguș, județul 
Brașov, anunță publicarea planului 
parcelar și a tabelului parcelar, întocmite 
pentru T83- parcelele 1363 și 1364 pe o 
perioadă de 60 de zile calendaristice, 
conform art. 40, alin.(7)-(12) din legea 
cadastrului și a publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată cu modificările și 
completările ulterioare. Data de început 
a afișării -12.07.2022. Data de sfârșit a 
afișării -12.09.2022. Adresa locului 
afișării publice -la sediul Primăriei 
Comunei Drăguș, situat în Drăguș, str. 
Principală nr. 42, jud. Brașov, precum și 
pe pagina de internet http://comu-
nadragus.ro. Cererile de rectificare ale 
documentelor planurilor parcelare vor 
putea fi depuse la sediul Primăriei 
Comunei Drăguș.

l Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea Administrativ-Teri-
torială Sălcioara din judeþul Ialomița 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru Sectorul 
Cadastral nr. 11, începând cu data de 
18.07.2022. pe o perioada de 60 zile, la 
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sediul Primăriei Sălcioara, comuna 
Sălcioara, str. Bisericii, nr. 28, conform 
art. 14, alin (1) şi (2) din Legea Cadas-
trului şi a Publicităţii Imobiliare nr. 
7/1996, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primăriei, pe 
pagina de internet a autorităţii adminis-
traţiei publice locale, http://www.prima-
riasalcioara.ro şi pe site-ul Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliarã.

l Anunţ public privind depunerea soli-
citării de emitere a acordului de mediu 
SC Domarex’94 SRL. SC Domarex’94 SRL 
anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Înfiinţare 
centrala electrică fotovoltaică în Mun.
Călăraşi”, propus a fi amplasat în Mun. 
Călăraşi, str. Varianta Nord, tarlaua 75, 
parcelele 7 şi 7/4, jud.Călăraşi. Informa-
ţiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Călăraşi, 
Șoseaua Chiciu, nr.2, jud.Călăraşi şi la 
sediul titularului SC Domarex’94 SRL din 
Mun. Călăraşi, str. Bucureşti, nr.397, jud.
Călăraşi, în zilele de luni-vineri, între 
orele 08.00-16.00. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul APM 
Călăraşi.

l  S a n d u  F l o r i n ,  t i t u l a r  a l 
P.U.Z.-“Introducere in intravilan-con-
struire ansamblu locuinte P+1E+M, 
functiuni complementare, amenajare 
circulatii si utilitati”, com.Berceni, sat 
Berceni, Tarla 17, Parcela 43/1/2,3, nr. 
cad. 2882, 2678, anunta publicul inte-
resat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către Agentia Protectia 
Mediului Ilfov în cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra mediului şi 
de evaluare adecvată, pentru proiectul 
P.U.Z.-“Introducere in intravilan-con-
struire ansamblu locuinte P+1E+M, 
functiuni complementare, amenajare 
circulatii si utilitati”. Proiectul deciziei de 
încadrare şi motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul Agentiei 
Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul 
Morii, nr.1, sector 6, de luni pana joi 
intre orele 9.00-11.00. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc in scris 
la sediul A.P.M. Ilfov, (tel.021/4301523, 
021/4301402, 0746248440) in termen 
de 10 zile calendaristice de la data publi-
carii anuntului.

l Gogorina Mircea, avand domiciliul 
Jud. Ilfov, Com. Berceni, Bdl. 1 Mai nr. 
30 0A, t i tular al  planului  P.U.Z- 
“Construire ansamblu locuinte P+1+M, 
functiuni complementare, amenajare 
circulatii si utilitati”, localitatea Berceni, 
jud. Ilfov, tarlaua 23, parcela 55/2/14, nr. 
cad. 990, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu  si declansarea etapei 
de incadrare. Prima versiune a planului 
poate fi consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul 
Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei 
Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre 
orele 9.00-11.00. Observatii si sugestii 
se primesc in scris la sediul A.P.M.I. in 
termen de 18 zile de la data publicarii 
anuntului.

l Stoia Liviu, Stoia Nicoleta Claudia, 
Stoia Ștefan, Stoia Simona Mihaela, 
Autotaller S.R.L., titulari ai planului/ 
programului „Elaborare PUZ pentru 
construire centru comercial format din 
hypermarket, magazin retail, galerii 
comerciale şi construcţii anexe interi-
oare şi exterioare (stand tip bufet imbiss 
şi cort, post trafo, container de reciclare 
ambalaje, bazin rezervă incendiu, coper-
tine cărucioare), amenajări exterioare 
incintă (platforme parcare, spaţii verzi, 
drumuri, trotuare, parcări electrice), 
amenajări accese rutiere, pietonale şi 

racorduri la drumurile publice, instalaţii 
interioare şi reţele tehnico-edilitare, 
branşamente la utilităţile urbane, 
elemente de semnalizare -publicitate, 
împrejmuire, organizare de şantier şi 
introducere teren în intravilan” din loca-
litatea Aiud, Str.Transilvaniei nr.156, nr.
cad.96205, jud.Alba, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
obţinere a avizului de mediu pentru 
planul/programul menţionat şi declan-
şarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului/programului poate fi 
consultată la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Alba din Str.Lalelelor 
nr.7B, de luni până joi, între orele 9.00-
14.30, şi vineri, între orele 9.00-13.00. 
Observaţii/comentarii şi sugestii se 
primesc la sediul A.P.M.Alba în termen 
de 18 zile de la data publicării anunţului.  

l Informare. Aceasta informare este 
efectuata de S.C. CTPARK KM23 NORTH 
S.R.L., cu sediul in Com. Dragomiresti 
Vale, sat Dragomiresti Deal, tarla 76, 
cladirea 1, etaj 1, biroul nr. 6, jud. Ilfov, 
tel. 0724.806.489, ce intentioneaza sa 
solicite de la ABA Arges-Vedea, aviz de 
go sp o dar i r e  a  ap e l o r  p e nt r u: 
„Construire hala productie si depozitare, 
circulatii de incinta, parcaje, platforme, 
imprejmuire teren, cabina poarta, 
poarta acces, anexe tehnice (bazin de 
retentie, casa pompe, bazine sprinklere 
si hidranti, posturi trafo) amenajari exte-
rioare, bransamente si organizare de 
santier, rh-p+mezanin, h.max.15m- 
constructie in 3 faze”, propus in com. 
Bolintin-Deal, sat Bolintin Deal, nr. cad. 
35153 si 35154, jud. Giurgiu. Aceasta 
investitie este noua. Ca rezultat al 
procesului de productie vor rezulta 
permanent ape uzate menajere ce vor fi 
trecute prin statii de epurare, si ape 
pluviale, ce vor fi trecute printr-un sepa-
rator de hidrocarburi si apoi vor fi colec-
tate intr-un bazin de retentie, de unde 
vor fi evacuate in acanlul ANIF. Aceasta 
solicitare de aviz este conforma cu 
prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
Persoanele care doresc sa obtina infor-
matii suplimentare cu privire la solici-
tarea avizului de gospodarire a apelor 
pot contacta solicitantul de aviz la 
adresa mentionata. Persoanele care 
doresc sa transmita observatii, sugestii 
si recomandari se pot adresa solicitan-
tului, persoana de contact Alina 
Diaconu, tel. 0724 806 489, dupa data 
de 11.07.2022.

l Anunt public. Subscrisa Ecoforest 
Finta. SRL, avand sediul social in 
Cateasca, nr.428, jud. Arges, inregistrata 
la Registrul Comertului Arges sub nr. 
J03/302/2007, CUI-21059116 reprezen-
tanta prin Michel France - administrator, 
titular al Planului /Programului „Amena-
jamentul Fondului Forestier proprietate 
privata U.P.II Finta-Manesti - jud. 
Dambovita.”, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu pentru planul/ 
programul mentionat si declansarea 
etapei de incadrare.Prima versiune a 
planului /programului poate fi consul-
tata la sediul A.P.M. Dambovita cu sediul 
Calea Ialomitei nr.1, Mun.Targoviste, jud.
Dambovita, de luni pana joi intre orele 
8.00-16.30 , vineri intre orele 8.00-
14,00. Observatii /comentarii si sugestii 
se primesc in scris la sediul A.P.M.Dam-
bovita, in termen de 15 zile lucratoare 
de la data publicarii anuntului.

l Deciz ie etapa de încadrare 
nr.20/04.07.2022. Ca urmare a notificării 
depuse de către SC JR Solar Ialomita 
SRL, cu sediul în sat Cocora, comuna 
Cocora, str. Principală nr.7, biroul 14, jud.
Ialomiţa, înregistrată la APM Ialomiţa cu 
nr. 3477/18.04.2022, în conformitate cu 
prevederile HG 1000/2012, privind reor-
ganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţi-

onale pentru Protecţia Mediului şi a 
instituţiilor publice aflate în subordinea 
acesteia, HG 1076/2004 şi Ordinul MMP 
19/2010, privind stabilirea procedurii de 
realizare a evaluării de mediu pentru 
planuri şi programe. A.P.M. Ialomiţa 
decide, ca urmare a consultărilor desfă-
şurate în cadrul şedinţei Comitetului 
Specia l  Const i tui t  d in data de 
09.05.2022 -etapa de încadrare, că: nu 
este necesară evaluarea de mediu, 
planul urmând a fi supus procedurii de 
adoptare fără aviz de mediu pentru 
P lanul  Urbanis t i c  Zonal -  „PUZ 
-Construire Parc Fotovoltaic Țăndărei 2 
compus din panouri fotovoltaice, 
drumuri de acces, reţele interioare de 
transport energie electrică, posturi de 
transformare, împrejmuiri şi organizare 
de şantier şi operaţiuni cadastrale 
(alipiri) Oraş Țăndărei, jud.Ialomiţa” 
-oraşul Țăndărei, jud.Ialomiţa, titular de 
plan SC JR Solar Ialomita SRL. Motivele 
care au stat Ia baza luării deciziei: -reco-
mandarea Comitetului Special Constituit 
(CSC) la nivel local, în baza Deciziei nr. 
1/08.01.2013, a Directorului Executiv al 
APM Ialomiţa; -în conformitate cu HG 
1076/2004, art.11 şi luând în conside-
rare criteriile pentru determinarea 
efectelor semnificative potenţiale 
prevăzute în Anexa 1 a aceluiaşi act 
normativ, planul nu ridică probleme din 
punct de vedere al protecţiei mediului 
asupra factorilor de mediu şi nu prezintă 
efecte probabile asupra zonei; -conform 
cer t i f i c atu lu i  de  urbanism nr. 
116/05.10.2021, emis de Primăria 
Oraşului Țăndărei. Terenurile se află în 
extravilanul localităţii Țăndărei, în supra-
faţă de 202.9956ha, în proprietatea JD 
Agro Cocora SRL. Categoria de folosinţă 
actuală: teren agricol, teren liber de 
construcţii. Scopul prezentei documen-
taţii este reglementarea parametrilor 
tehnici ai terenurilor afectate de 
proiectul SC JR Solar Ialomita SRL în 
vederea dezvoltării parcului fotovoltaic 
propus prin „PUZ -Construire Parc Foto-
voltaic Țăndărei 2 compus din panouri 
fotovoltaice, drumuri de acces, reţele 
interioare de transport energie elec-
trică, posturi de transformare, împrej-
muiri şi organizare de şantier şi 
operaţiuni cadastrale (alipiri) Oraş 
Țăndărei, jud.Ialomiţa”, în regim de zona 
capacitate energetice conform Regula-
mentului Local de Urbanism General în 
vigoare. Obiectivele PUZ sunt următoa-
rele: -stabilirea terenurilor afectate de 
realizarea obiectivului şi a servituţii 
impuse de aceasta; -stabilirea modului 
de utilizare a terenurilor; -delimitarea 
zonelor afectate de servituţi publice, de 
interdicţii temporare şi permanente de 
construire; -evidenţierea deţinătorilor 
de terenuri şi modul preconizat de circu-
laţie a terenurilor din zona de influenţă a 
obiectivului; -precizarea condiţiilor de 
amplasare şi conformare a volumelor 
construite şi amenajate; -stabilirea para-
metrilor fizici ai proiectului în ceea ce 
priveşte ocuparea terenurilor şi a carac-
teristicilor spaţiale ale obiectivului de 
investiţie; -stabilirea destinaţiei terenu-
rilor care fac obiectul prezentei docu-
mentaţii; -zona este propice amplasării 
parcului fotovoltaic deoarece are în 
vecinătate o reţea de linii electrice LEA 
20kv şi există posibilitatea racordării 
parcului fotovoltaic la LEA 400kv, aflată 
în proximitate în etapa de informare, pe 
care a realizat-o titularul de plan prin 
publicare în ziarul Jurnalul de Ialomiţa 
din data de 14.04.2022 şi ziarul Ialomiţa 
din data de 17.04.2022 nu s-au primit 
comentarii şi propuneri din partea publi-
cului. Planul este supus procedurii de 
adoptare fără aviz de mediu, cu respec-
tarea următoarelor condiţii: -Se vor 
respecta toate condiţiile impuse prin 
avizele emise de către autorităţile 
menţionate în Certificatul de urbanism 
nr. 116/05.10.2021, emis de Primăria 
Oraşului Țăndărei. -Se va respecta legis-

laţia de mediu în vigoare. -Aprobarea 
planului se va realiza în conformitate cu 
cerinţele Legii 350/2001, privind amena-
jarea teritoriului şi urbanismul, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 
-Respectarea cu stricteţe a limitelor 
amplasamentului şi a zonelor funcţio-
nale precizate în documentaţia tehnică. 
-Respectarea OUG 195/2005, privind 
protecţia mediului, cu modificările şi 
completările ulterioare. -Respectarea 
prevederilor Ordinului Ministerului 
Sănătăţii 119/2014, pentru aprobarea 
Normelor de igienă şi a recomandărilor 
privind mediul de viaţă al populaţiei, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
-Respectarea prevederilor Ordonanţei 
nr.92/11 august 2021, privind depozi-
tarea deşeurilor, Ordonanţa nr. 2 din 11 
august 2021, privind depozitarea deşeu-
rilor; -Titularul este obligat să cunoască, 
să respecte şi să aplice întreaga legislaţie 
naţională şi comunitară, aferentă imple-
mentării prezentului plan urbanistic 
zonal. Prezenta nu ţine loc de acord de 
mediu pentru obţinerea autorizaţiei de 
construire. Parcurgerea procedurii, în 
conformitate cu prevederile HG 
1076/2004, privind stabilirea procedurii 
de realizare a evaluării de mediu pentru 
planuri şi programe, nu exclude apli-
carea procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului, prevăzută pentru 
proiecte, conform legislaţiei în vigoare, 
art.39 alin.(1) din HG mai sus menţio-
nată. Înaintea demarării investiţiei 
privind lucrările propuse în prezentul 
PUZ, se va depune la APM Ialomiţa 
documentaţia tehnică necesară în 
vederea obţinerii acordului de mediu, în 
conformitate cu Legea 292/2018, 
privind aprobarea Metodologiei de 
aplicare a evaluării impactului asupra 
mediului pentru proiecte publice şi 
private. Răspunderea pentru corectitu-
dinea informaţiilor puse la dispoziţia 
APM Ialomiţa şi a publicului revine titu-
larului planului, iar răspunderea pentru 
corectitudinea studiilor şi evaluărilor 
revine autorilor acestora, conform 
art.21 din OUG 195/2005, privind 
protecţia mediului, cu modificările şi 
completările ulterioare. Titularul de plan 
este obligat să notifice în scris APM 
Ialomiţa dacă intervin elemente noi, 
necunoscute la data emiterii actului de 
reglementare, precum şi asupra oricăror 
modificări ale condiţiilor care au stat la 
baza emiterii actului de reglementare, 
înainte de realizarea modificărilor. Auto-
ritatea competentă pentru protecţia 
mediului va decide, după caz, pe baza 
notificării titularului, menţinerea actului 
de reglementare sau necesitatea revizu-
irii acestuia, informând titularul cu 

privire la această decizie. Prezentul act 
de reglementare este valabil de la data 
emiterii, pe toată perioada de valabili-
tate a planului, dacă nu intervin modifi-
cări ale acestuia. Decizia APM Ialomiţa 
poate face obiectul unei acţiuni în 
justiţie, în baza Legii Contenciosului 
administrativ nr.544/2004.

l Decizie etapa de încadrare 
nr.19/04.07.2022. Ca urmare a notifi-
cării depuse de către SC JR Ialomita SRL, 
cu sediul în sat Cocora, comuna Cocora, 
str.Principală nr.7, jud.Ialomiţa, înregis-
t r a t ă  la  A PM Ia l o mi ţ a  cu  nr. 
3476/18.04.2022, în conformitate cu 
prevederile HG 1000/2012, privind 
reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a 
instituţiilor publice aflate în sub ordinea 
acesteia, HG 1076/2004 şi Ordinul MMP 
19/2010, privind stabilirea procedurii de 
realizare a evaluării de mediu pentru 
planuri şi programe. A.P.M.Ialomiţa 
decide, ca urmare a consultărilor desfă-
şurate în cadrul şedinţei Comitetului 
Special  Const i tui t  din data de 
09.05.2022 -etapa de încadrare, că: nu 
este necesară evaluarea de mediu, 
planul urmând a fi supus procedurii de 
adoptare fără aviz de mediu pentru 
Planul  Urbanis t ic  Zonal -  „PUZ 
-Construire Parc Fotovoltaic Țăndărei 1 
compus din panouri fotovoltaice, 
drumuri de acces, reţele interioare de 
transport energie electrică, posturi de 
transformare, împrejmuiri şi organizare 
de şantier şi operaţiuni cadastrale 
(alipiri) Oraş Țăndărei, jud.Ialomiţa” 
-oraşul Țăndărei, jud. Ialomiţa, titular de 
plan SC JR Ialomita SRL. Motivele care 
au stat la baza luării deciziei: -recoman-
darea Comitetului Special Constituit 
(CSC) la nivel local, în baza Deciziei 
nr.1/08.01.2013, a Directorului Executiv 
al APM Ialomiţa; -în conformitate cu HG 
1076/2004, art.11 şi luând în conside-
rare criteriile pentru determinarea 
efectelor semnificative potenţiale 
prevăzute în Anexa 1 a aceluiaşi act 
normativ, planul nu ridică probleme din 
punct de vedere al protecţiei mediului 
asupra factorilor de mediu şi nu 
prezintă efecte probabile asupra zonei; 
-conform certificatului de urbanism nr. 
115/05.10.2021, emis de Primăria 
Oraşului Țăndărei. Terenurile se află în 
extravilanul localităţii Țăndărei, în 
suprafaţă de 206.8544ha, în proprie-
tatea JD Agro Cocora SRL. Categoria de 
folosinţă actuală: teren agricol, teren 
liber de construcţii. Scopul prezentei 
documentaţii este reglementarea para-
metrilor tehnici ai terenurilor afectate 
de proiectul SC JR Ialomita SRL în 

NOTIFICARE 
Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, 

str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare 
U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, notifică 
deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva 
debitorului SC I&G IDEI RUSTIC SRL, prin Încheierea civilă 
nr. 21/JS/CC/12.05.2022 pronunţată de Tribunalul Caraş-Se-
verin, Secţia a II-a Civilă, în Dosarul 1355/115/2022.

Debitorul SC I&G DEI RUSTIC  SRL are obligaţia ca în ter-
men de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la 
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din 
Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenţei.   

Creditorii debitorului S.C. I&G DEI RUSTIC  S.R.L, cu se-
diul social in  SAT Cărbunari, com. Cărbunari, nr.206, inre-
gistrata la Registrul Comertului sub nr. J11/266/2017,  CUI 
37458385, trebuie să procedeze la înscrierea la masa creda-
lă a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei 
la Tribunalul Caraş-Severin până la termenul limită din data 
de 22.08.2022. Cererile trebuie însoţite de taxa de timbru în 
valoare de 200 lei.
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vederea dezvoltării parcului fotovoltaic 
propus prin „PUZ -Construire Parc Foto-
voltaic Țăndărei 1 compus din panouri 
fotovoltaice, drumuri de acces, reţele 
interioare de transport energie elec-
trică, posturi de transformare, împrej-
muiri și organizare de șantier și 
operaţiuni cadastrale (alipiri) oraș 
Țăndărei, jud.Ialomiţa”, în regim de 
zona capacitate energetice conform 
Regulamentului Local de Urbanism 
General în vigoare. Obiectivele PUZ sunt 
următoarele: -stabilirea terenurilor 
afectate de realizarea obiectivului și a 
servituţii impuse de aceasta; -stabilirea 
modului de utilizare a terenurilor; -deli-
mitarea zonelor afectate de servituţi 
publice, de interdicţii temporare și 
permanente de construire; -evidenţi-
erea deţinătorilor de terenuri și modul 
preconizat de circulaţie a terenurilor din 
zona de influenţă a obiectivului; -preci-
zarea condiţiilor de amplasare și confor-
mare a volumelor construite și 
amenajate; -stabilirea parametrilor fizici 
ai proiectului în ceea ce privește 
ocuparea terenurilor și a caracteristi-
cilor spaţiale ale obiectivului de inves-
tiţie; -stabilirea destinaţiei terenurilor 
care fac obiectul prezentei documen-
taţii. Prin acest plan se propune regle-
mentarea parametrilor tehnici ai 
terenurilor în vederea dezvoltării unui 
parc fotovoltaic Țăndărei 1, compus din: 
panouri fotovoltaice, drumuri de acces, 
reţele interioare de transport energie 
electrică, posturi de transformare, 
împrejmuiri și organizare de șantier și 
operaţiuni cadastrale (alipiri) Oraș 
Țăndărei, jud. Ialomiţa. În prezent, tere-
nurile sunt libere- neamenajate. Desti-
naţia acestora prin planurile de 
urbanism și de amenajare a teritoriului 
sunt extravilan, folosinţa majoritară 
actuală este de teren arabil. Investiţia 
se va integra în zonă prin reglementarea 
unei zone extinse „zona capacitate 
energetice”. Suprafaţa studiată este de 
221,71ha, POT maxim propus 70% și 
CUT propus 0,7. În etapa de informare, 
pe care a realizat-o titularul de plan prin 
publicare în ziarul Ialomiţa din data de 
14.04.2022 și din data de 18.04.2022, 
nu s-au primit comentarii și propuneri 
din partea publicului. Planul este supus 
procedurii de adoptare fără aviz de 
mediu, cu respectarea următoarelor 
condiţii: -Se vor respecta toate condi-
ţiile impuse prin avizele emise de către 
autorităţile menţionate în Certificatul 
de urbanism nr. 115/05.10.2021, emis 
de Primăria Orașului Țăndărei. -Se va 
respecta legislaţia de mediu în vigoare. 
-Aprobarea planului se va realiza în 
conformitate cu cerinţele Legii 
350/2001, privind amenajarea terito-
riului și urbanismul, cu modificările și 
completările ulterioare. -Respectarea 
cu stricteţe a limitelor amplasamentului 
și a zonelor funcţionale precizate în 
documentaţia tehnică. -Respectarea 
OUG 195/2005, privind protecţia 
mediului, cu modificările și completările 
ulterioare. -Respectarea prevederilor 
Ordinului Ministerului Sănătăţii 
119/2014, pentru aprobarea Normelor 
de igienă și a recomandărilor privind 
mediul de viaţă al populaţiei, cu modifi-
cările și completările ulterioare. 
-Respectarea prevederilor Ordonanţei 
nr.92/11 august 2021, privind depozi-
tarea deșeurilor, Ordonanţa nr. 2 din 11 
august 2021, privind depozitarea deșe-
urilor. Titularul este obligat să cunoască, 
să respecte și să aplice întreaga legis-
laţie naţională și comunitară, aferentă 
implementării prezentului plan urba-
nistic zonal. Prezenta nu ţine loc de 
acord de mediu pentru obţinerea auto-
rizaţiei de construire. Parcurgerea 
procedurii, în conformitate cu prevede-
rile HG 1076/2004, privind stabilirea 
procedurii de realizare a evaluării de 
mediu pentru planuri și programe, nu 

exclude aplicarea procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, 
prevăzută pentru proiecte, conform 
legislaţiei în vigoare, art.39 alin.(1) din 
HG mai sus menţionată. Înaintea dema-
rării investiţiei privind lucrările propuse 
în prezentul PUZ, se va depune la APM 
Ialomiţa documentaţia tehnică nece-
sară în vederea obţinerii acordului de 
mediu, în conformitate cu Legea 
292/2018, privind aprobarea Metodolo-
giei de aplicare a evaluării impactului 
asupra mediului pentru proiecte 
publice și private. Răspunderea pentru 
corectitudinea informaţiilor puse la 
dispoziţia APM Ialomiţa si a publicului 
revine titularului planului, iar răspun-
derea pentru corectitudinea studiilor și 
evaluărilor revine autorilor acestora, 
conform art.21 din OUG 195/2005, 
privind protecţia mediului, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Titularul 
de plan este obligat să notifice în scris 
APM Ialomiţa dacă intervin elemente 
noi, necunoscute la data emiterii actului 
de reglementare, precum și asupra 
oricăror modificări ale condiţiilor care 
au stat la baza emiterii actului de regle-
mentare, înainte de realizarea modifică-
rilor. Autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului va decide, după caz, 
pe baza notificării titularului, menţi-
nerea actului de reglementare sau 
necesitatea revizuirii acestuia, infor-
mând titularul cu privire la această 
decizie. Prezentul act de reglementare 
este valabil de la data emiterii, pe toată 
perioada de valabilitate a planului, dacă 
nu intervin modificări ale acestuia. 
Decizia APM Ialomiţa poate face 
obiectul unei acţiuni în justiţie, în baza 
Legii Contenciosului administrativ 
nr.544/2004.

SOMATII
l Prin cererea inregistrată sub dosar 
nr. 1026/246/2022 privind pe petenta 
Văcean Lidia, cu domiciliul în comuna 
Târnova, sat Dud, nr.94, judeţul Arad, 
prin care solicită înscrierea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune in cota de 
1/1 părti, asupra imobilului inscrisi CF 
nr.318558 Târnova, cu nr. top. 
181-182/a, provenit din conversa pe 
hârte a CF 680 Dud, compus din casa 
casa cu nr.adm. 102 (94) si teren intra-
vilan gradina în suprafaţă de 1296 mp, 
prin uzucapiunea de 20 de ani de la 
moartea proprietarului tabular Ignuta 
Simion (Sima), decedat la data de 
28.08.1959, exercitând de peste 20 de 
ani pana in prezent o poseie utila în 
sensul legii pesnică, tulburată, publică, 
continua si sub nume de proprietar.

ADUNĂRI GENERALE
l Societatea Triconf S.A., cu sediul în 
București, Sect. 6, Bd. Iuliu Maniu nr.7, 
Registrul Comerţului J40/621/1991, 
Cod unic de înregistrare 437189, prin 
Administrator Unic Acatincai Vasile, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor societăţii, ce va avea loc 
la sediul social al societăţii cu respec-
tarea prevederilor legale și statutare 
referitoare la convocare, la data de 
11.08.2022 ora 11,00, iar în cazul de 
neîndeplinire cvorum, adunarea se va 
întruni în a doua convocare, în același 
loc, la data de 12.08.2022 ora 11,00 cu 
următoarea ordine de zi: 1) Distribuirea 
de dividende aferente exerciţiului 
financiar pentru anul 2021 și stabilirea 
termenului de plată;  2) Diverse. La 
Adunarea Generală a Acţionarilor sunt 
îndreptăţiţi să participe și să voteze 
acţionarii înregistraţi în registrul acţio-
narilor societăţii la data de referinţă 
12.07.2022. Acţionarii societăţii pot 
participa personal sau prin reprezen-
tant cu procură specială autentificată.

LICITAȚII
l Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, in cali-
tate de lichidator judiciar al Dacole 
Service SRL, raportat la necesitatea 
lamuriri i  unor aspecte juridice, 
SUSPENDA licitatiile cu privire la valorifi-
carea bunului imobil situat in str. Platou 
Izvor, nr.18, Sinaia, Jud. Prahova in 
suprafata de 1.098 mp (acte) si 1.094 
mp (mas.) aflat in patrimoniul debi-
toarei. Pentru relatii suplimentare: tel. 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com.

l Lichidatorul judiciar al Modern 
Avantaj Eurodesign SRL Botosani - in 
faliment, anunta organizarea de licitatii 
publice cu strigare pentru valorificarea 
urmatorului bun mobil: Autoutilitara, 
marca Ford tipul Transit 350LWB TD, an 
de fabricaţie 2002, preţul de pornire la 
licitaţie este 13.300 lei (2.700 euro). 
Prima licitatie va avea loc in data de 
18.07.2022 orele 11,00 la sediul lichida-
torului din Botosani, str. Primaverii, nr. 
2, sc. C, ap. 2. In caz de neadjudecare 
licitatia se reia inca o ședintă, sapta-
mana următoare, in ziua de luni, 
25.07.2022, in acelasi loc la aceiasi ora. 
R e l a t i i  s u p l i m e n t a r e  l a  t e l . 
0745.614.406.

l Publicatie de Vanzare. Cabinet Indivi-
dual de Insolventa Augustin Lucia, în 
calitate de lichidator judiciar, vinde prin 
licitaţie publică cu strigare: - Ansamblu 
funcţional - Fermă de creștere și îngră-
șare a viţeilor, situată în comuna Racșa, 
judeţul Satu Mare, compus din: - teren 
în suprafaţă de 14.257 mp; - două graj-
duri de creștere și îngrășare a viţeilor; - 
clădiri și construcţii anexe specifice 
activităţii  de creștere și îngrășare a 
viţeilor. Preţul de pornire al licitaţiei 
este de: 341.080 lei. Licitatia va avea loc 
Vineri 22.07.2022, ora 11.00, în Baia 
Mare, str.George Coșbuc, nr.28, ap.33, 
jud. Maramures. Participantii la licitatie 
vor achita pană cel tarziu cu o zi înainte 
de data licitaţiei, o garantie de 10% din 
pretul de pornire pentru bunurile lici-
tate. Cei interesati pot solicita informatii 
la sediul lichidatorului judiciar din Baia 
Mare, str.George Coșbuc, nr.28/33. 
Informatii suplimentare se pot obtine la 
telefon nr. 0747-246583.

l Publicatie de vanzare. Lichidator 
judiciar C.I.I. Augustin Lucia vinde în 
bloc, prin licitaţie publică cu strigare: 
Pensiune turistica Aușeu în suprafaţă de 
960 mp împreună cu terenul aferent în 
suprafaţă de 5.180 mp. Imobilele sunt 
situate in Aușeu, jud. Bihor, având acces 
la DN 1/E 60. Licitaţia va avea loc Joi 
22.07.2022, orele 12,00 la sediul lichida-
torului judiciar din Baia Mare, str. G. 
Coșbuc, nr. 28/33, jud. Maramureș. 
Preţul de pornire a licitaţiei este echiva-
lentul in lei al sumei de 174.600 Euro. 
Participanţii la licitaţie vor achita pană 
cel târziu cu o zi înainte de data licitaţiei, 
o garanţie de 10 % din preţul de pornire 
pentru bunurile licitate și costul caie-
tului de sarcini. Cei interesaţi pot soli-
cita informaţii la sediul lichidatorului 
judiciar din Baia Mare, str. G. Coșbuc, nr. 
28/33, sau la tel. 0747-246583, 0743-
891488, 0745-168042 în zilele lucră-
toare între orele 08,00-16,00. În măsura 
nevalorificării, licitaţiile vor fi reluate in 
fiecare zi de joi pana la valorificare.

l Anunţ. Municipiul Orăștie aduce la 
cunoștinţa celor interesaţi că organi-
zează licitaţie publică pentru concesio-
nare teren. 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail a 
persoanei de contact: Municipiul 
Orăștie, identificat cu CIF: 4634515, cu 
sediul în Orăștie, Piaţa Aurel Vlaicu, nr.3, 

tel.0254.241.019, fax. 0254.242.560, 
e-mail primaria@orastie.info.ro, 
persoană de contact Cornea Cornel, 
tel.0728.062.845. 2. Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: spaţiu/
teren situat în Orăștie, Str.Horea, în 
suprafaţă de 1.286mp, aparţinând 
domeniului privat, cu destinaţia 
construcţie grădiniţă. Concesionarea se 
face conform OG. 57/2019, și conform 
Hotărârii Consiliului Local nr.42 din data 
de 30.03.2022. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: se găsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele inte-
resate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentaţiei de atribuire: 
documenţatia de atribuire se poate 
ridica de la sediul Primăriei, Piaţa Aurel 
Vlaicu, nr.3. 3.2.Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: biroul de relaţii cu publicul 
al Primăriei municipiului Orăștie, Piaţa 
Aurel Vlaicu, nr. 3. 3.3. stul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, potrivit prevederilor Ordo-
nanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.54/2006: 50Lei, se poate achita cu 
numerar la casieria Primăriei. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 
17.07.2022, ora 12.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: 21.07.2022, ora 
12.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria municipiului 
Orăștie, Piaţa Aurel Vlaicu, nr.3, Birou 
Registratură. 4.3.Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
un exemplar. 5. Data și locul la care se 
va desfășura ședinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 02.08.2022, ora 10.00, 
la sediul primăriei din Piaţa Aurel Vlaicu, 
nr.3. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail a 
instanţei competente în soluţionarea 

litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Judecătoria Orăștie, 
S t r.G h e o r g h e  B a r i ţ i u ,  n r. 1 0 , 
tel.0254.247.582, fax. 0254/241543, 
e-mail: jud-orastie-reg@just.ro

l Debitoarea, SC Tecnogreen SRL - în 
faliment, in bancruptcy, en faillite, cu 
sediul în Dr.Tr. Severin, str. George 
Cosbuc nr. 3A, Camera 2, Sc.1, Et. 
Subsol, Ap.3, jud.Mehedinti, CIF: 
15195512, J25/302/2016, 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, 
conform Sentintei nr. 51/2021 din data 
de 03.11.2021, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinti Secţia a II - a Civilă de 
Contencios Administrativ si Fiscal, în 
dosarul nr. 2726/101/2018 si Debi-
toarea, SC D&G Agricolture Enterprise 
SRL - în faliment, in bancruptcy, en 
faillite, cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. 
George Cosbuc nr.3A, sc.1, subsol, ap.3, 
cam.2, 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 coordo-
nator Serban Valeriu, conform Sentintei 
nr. 43/2021 din data de 06.10.2021, 
pronunţată de Tribunalul Mehedinti 
Secţia a II - a Civilă de Contencios Admi-
nistrativ si Fiscal, în dosarul nr. 
1726/101/2019, Vând in bloc teren 
extravilan si investitie de vita de vie cu 
sistem de sustinere in suprafata totala 
de de 2.801.872 mp (280 hectare) situat 
in comuna Punghina, jud. Mehedinti, 
pornind de la  pretu l  tot a l  de 
2.015.055,00 Euro pret neafectat de 
T.V.A. (echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii). Valoarea investiei (vita de 
vie si sistem sustinere) aflata pe terenul 

ANUNŢ
Subscrisa Zeis RO S.R.L. – în procedura generală a falimen-

tului, cu sediul în Sânnicolau Mare, str. Cloșca, nr. 34, jud. Timiș, 
Număr de ordine în Registrul Comerţului  J35/1074/2007, CUI 
21366560, prin lichidator judiciar LICEV GRUP SPRL vă face cu-
noscut faptul ca in data de 21.07.2022,ora 13,00 va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din Reșiţa, str. Horea bl.A2, parter, 
licitaţia publică cu strigare privind vânzarea următoarelor bu-
nuri:  

- Casă P+M şi teren (375 mp) in Sânicolau Mare str. Cloşca 
nr. 34, jud.Timiş întabulată în CF nr. 402017 Sânicolau Mare nr. 
cad 40217 la preţul de 771.300 lei +TVA, reprezentând 100 % din 
Raportul de evaluare;

- Autoturism Dacia Logan an fabricatie 2008, nr. înmatricu-
lare TM-20-ECL la preţul de 8900 lei + TVA reprezentând 100% 
din preţul de evaluare

- Compresor la preţul de 1.500 lei + TVA reprezentând 100% 
din preţul de evaluare

- Masina Trimbasolette Gelmini la preţul de 750 lei, repre-
zentând 100% din preţul de evaluare.

In cazul in care bunurile scoase la licitaţie nu se vând la 
data stabilită, urmatoarelele licitaţii vor fi organizate astfel:  
21.07.2022, 18.08.2022, 01.09.2022, 15.09.2022, 29.09.2022, 
13.10.2022, 27.10.2022, 10.11.2022 ora 13,00 la sediul lichidatoru-
lui judiciar, la acelasi pret. Caietul de sarcini pt bunul imobil se 
poate achiziţiona de la sediul lichidatorului judiciar la preţul de 
500 lei+ TVA, iar pentru bunurile mobile la preţul de 100 lei +TVA 
pentru fiecare bun mobil. Inscrierea la licitaţie si achizitionarea 
caietului de sarcini se poate face in fiecare zi de luni până vineri 
cu excepţia zilei în care are loc licitaţia. Garanţia de participare 
la licitaţie este de 10% din preţul de pornire al licitaţiei.

Prezenta constituie somatie pentru toti cei care pretind vreun 
drept aspra bunurilor scose la licitaţie, sunt obligaţi să anunţe li-
chidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare.

Informaţii suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212.940, 
e-mail licevgrup@gmail.com sau la sediul lichidatorului judiciar.
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extravilan este in cuantum de 0,00 Euro 
conform Raportului de evaluare nr. 
68/16.06.2022 si Raport de evaluare nr. 
67/14.06.2022. Lichidatorul judiciar 
mentioneaza faptul ca, asupra bunurilor 
imobile enumerate mai sus detin un 
drept de ipoteca legala creditorii: 
D.G.R.F.P. Craiova – A.J.F.P. Mehedinti, 
Primaria Punghina, Mollificio Bortolussi 
SRL, M.C. Vivai Italia S.C.A. si Cabinet Av. 
Predescu Daniela. Licitaţia va avea loc la 
biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.

Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehe-
dinti la data de 03.08.2022, orele 1400. 
Titlul executoriu în baza căruia lichida-
torul judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor imobile il reprezinta Sentinta 
nr. 51/2021 din data de 03.11.2021, prin 
care s-a dispus deschiderea procedurii 
de faliment impotriva debitoarei SC 
Tecnogreen SRL, pronunţată de Tribu-
nalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de 
Contencios Administrativ si Fiscal, în 
dosarul nr. 2726/101/2018, respectiv 

Sentinta nr. 43/2021 din data de 
06.10.2021, prin care s-a dispus deschi-
derea procedurii de faliment 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 consem-
narea în contul unic de insolventa al 
debitoarei SC Tecnogreen SRL deschis la 
Banca Romaneasca S.A. Sucursala 
Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO11 
BRMA 0999 1000 8362 2047, pana la 
data de 02.08.2022 orele 17.00 a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de pornire al 
licitatiei, respectiv suma de 136.966,50 
EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii) din totalul de 
1.369.665,00 EURO exclusiv TVA (echi-
valentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii) precum şi achiziţionarea caietului 
de sarcini in suma de 1.000,00 lei+TVA. 
De asemenea, participarea la licitaţie 
este condiţionată de consemnarea în 
contul unic de insolventa al debitoarei 
SC D&G Agricolture Enterprise SRL 
deschis la Banca Romaneasca S.A. 
Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. 
RO11 BRMA 0999 1000 8794 9896, 
pana la data de 02.08.2022 orele 17.00 a 
unei cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitatiei, respectiv suma de 
64.539,00 EURO exclusiv TVA (echiva-
lentul in lei la cursul BNR din ziua platii) 
din totalul de 645.390,00  EURO exclusiv 
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din 
ziua platii), respectiv contravaloare caiet 
de sarcini in suma de 1000 lei+TVA. 
Invităm pe toti cei care vor să participe 
la şedinţa de licitaţie să transmita oferte 
de cumpărare, documentele în copie 
xerox din care rezultă faptul că au fost 
achitate garanţiile de licitaţie, contrava-
loarea caietului de sarcini, actele preva-
zute in caietul de sarcini pentru 
participare la licitatie, la adresa de 
email: office@consultant-insolventa.ro. 
sau la sediul ales al lichidatorului judi-
ciar. Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor imobile 
descrise anterior sa anunte administra-
torul judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii supli-
mentare la telefoanele: 0756482035, 
0742592183 0252/354399, email 
office@consultant-insolventa.ro, sau la 

sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
ţului nr. 7A, judetul Mehedinti. SC 
Tecnogreen SRL si SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL prin lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis, 
prin ec. Serban Valeriu.

l CONPET S.A. Ploieşti, organizează 
licitaţii cu strigare, pentru vânzare de 
mijloace de transport auto, ţeavă recu-
perată aflată în magazii şi ţeavă îngro-
pată provenite din lucrări de înlocuire 
de conducte. Ședinţele de licitaţie se 
organizează astfel: - în fiecare zi de 
marţi: - ora 10:00 pentru mijloace de 
transport auto; - ora 11:00 pentru ţeavă 
recuperată aflată în magazii; - în fiecare 
zi de joi, ora 10:00, pentru ţeavă îngro-
pată, până la epuizarea stocului. Pentru 
mijloacele de transport auto şi ţeava 
recuperată din magazii, garanţia de 
participare la licitaţie este în cuantum 
de 10% din valoarea bunurilor pentru 
care ofertantul a optat să liciteze, iar 
taxa de participare la licitaţie este de 50 
lei. Pentru ţeava îngropată garanţia de 
participare la licitaţie este în cuantum 
de 10% din valoarea acesteia, taxa de 
participare la licitaţie este de 100 lei, iar 
taxa de vizitare este în cuantum de 600 
lei. Taxa de vizitare şi taxa de participare 
sunt nerambursabile. Garanţia de parti-
cipare se restituie ofertanţilor care nu 
întrunesc condiţiile de participare la 
licitaţie precum şi celor care nu au adju-
decat bunuri la licitaţie. Taxa de partici-
pare, taxa de vizitare şi garanţia de 
participare se achită până la data licita-
ţiei prin virament în contul deschis la 
B C R  P l o i e ş t i ,  c o d  I B A N 
RO38RNCB0205044865700001, ori cu 
numerar la caseria societăţii, situată la 
Dispeceratul Central, str. Anul 1848 nr. 
1-3 Ploieşti. Pentru informaţii privind 
condiţiile de participare la licitaţie, 
modelul de contract, lista bunurilor ce 
fac obiectul licitaţiei accesaţi pagina 
web www.conpet.ro secţiunea Noutăţi/ 
Licitaţii vânzare bunuri de interes 
general. Data limită până la care se 
poate depune documentaţia de partici-
pare la licitaţie este ziua anterioară lici-
taţiei, ora 10.00, la adresa valorificare.
bunuri@conpet.ro. Licitaţiile vor avea 
loc în zilele mai sus menţionate, la 
sediul administrativ nr. I, str. Anul 1848 
nr. 1-3, etaj 8.

PIERDERI
Pierdut certificat de atestare a dreptului 
de proprietate privată asupra terenului 
situat în Bucureşti, str. Traian Groză-
vescu nr.7, prin ordinul prefectului 
nr.144 din 30 aug.1996.

l Pierdut Certificat de Membru Nr.AR 
005046 Ordinul Asistenţilor Medicali 
Generalişti, Moaştelor şi Asistenţilor 
Medicali din România pe numele Bulzan 
Elena.

ANUNŢ
Subscrisa S.C. L`ITALIANO  S.R.L. – in faliment, cu sediul in Bocsa, 

str. Binisului, km. 3 jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în registrul 
comerţului J11/653/2006, CUI 18909624 , vă face cunoscut faptul ca 
in data de  25.07.2022 ora 14,00  va avea loc la sediul lichidatorului ju-
diciar din Resita, str. Horea bl.A2, parter, licitatia publica cu strigare 
privind vanzarea urmatoarelor bunuri  apartinand debitoarei: 

Bunuri imobile: 
- Casă (98 mp) şi hală de producţie (549,5 mp) cu teren în suprafaţă 

de 54.546 mp in Ghetenis (CF nr. 34951 Berzovia, CF vechi 1849 Gher-
teniş nr. Top. 667/1/3/1/b) la preţul de 87.670 euro +TVA, reprezentând 
55% din Raportul de evaluare;

Bunuri mobile:
- Maşină de tăiat textile ROCKWELL-RIMOLDI la preţul de  94,50 

euro + TVA, reprezentand 35% din preţul de evaluare;
- Maşină de călcat textile  COMEL – FRF la preţul de  854 euro + 

TVA, reprezentand 35% din preţul de evaluare;
- Maşină de călcat textile  COMEL – BRIA NEGG la preţul de 294 

euro + TVA, reprezentand 35% din preţul de evaluare;
- Maşină de călcat textile  COMEL – FRIF la preţul de 571 euro + 

TVA, reprezentand 35% din preţul de evaluare;
- Maşină de Cusut Industrială PFAFF – 483 la preţul de 1.015 euro + 

TVA, reprezentand 35% din preţul de evaluare;
În cazul in care bunurile scoase la licitatie nu se vând la data stabi-

lită, urmatoarele licitatii vor avea loc in data de: 17.08.2022, 01.09.2022, 
27.09.2022 şi 12.10.2022  ora 14,00 la sediul lichidatorului judiciar, la 
acelasi pret. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul  lichi-
datorului judiciar la valoarea de 100 lei +TVA pentru echipamente, 
500 lei +TVA pentru fiecare bun imobil . Inscrierea la licitaţie si achi-
zitionarea caietului de sarcini se poate face in fiecare zi de luni pana 
vineri  cu exceptia zilei in care are loc licitaţia.  

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din pretul de pornire 
al licitatiei.

Prezenta constituie somatie pentru toti cei care pretind vreun 
drept aspra bunurilor scose la licitatie, sunt obligati sa anunte lichi-
datorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212.940 sau 
la sediul lichidatorului judiciar.


