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l Federația Română de Alpinism și Escalada
angajează Antrenor federație sportivă în București. Documentația aferentă postului poate fi
obținută de la: office@frae.ro
l Phoenix Distribution SRL, cu sediul social în
municipiul Constanța, str.Unirii, nr.108, camera
1, bl.U1, sc.D, et.2, ap.62, jud.Constanța, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub
nr.J13/1756/2007, CUI: RO21818291, angajează: Manipulant mărfuri cod COR 933303 -10
posturi. Pentru CV la adresa de e-mail:
igen91241@gmail.com
l SC Whitestar Services SRL, cu sediul în
Ploiești, str.Bahluiului, nr.16, bl.162, sc.B, et.7,
ap.67, jud. Prahova, J29/2798/2018, CUI:
40277010, angajează: manipulant marfă cu cod
COR 933303- 1 post și îngrijitor clădiri cu cod
COR 515301- 1 post. Cerințe: studii medii și
cunoștințe de limba engleză, nivel mediu.
Selecția va avea loc la sediul societății în data de
13.10.2021, ora 10.00.
l SC Cadima General Construct SRL, având
CUI: 43283121, cu sediul în Sat Balta Doamnei,
Comuna Balta Doamnei, Nr.171, Județ Prahova,
angajează: Femeie de serviciu COD COR
911201- 1 post. Cerințe: studii medii, cunoștiințe
de limba engleză, cunoștințe în domeniul serviciilor de curățenie. Selecția are loc în data de
13.10.2021, ora 10.00, la sediul societății.
l Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de
Istorie ”A. D. Xenopol”, organizează, începând
cu data de 15.11.2021, ora 10:00, concurs pentru
ocuparea postului vacant de Cercetător științific,
normă întreagă, în domeniul Istorie, specializarea
Istorie a relațiilor internaționale. Concursul se va
desfăşura conform Legii 319/2003 privind
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu
modificările și completările ulterioare. Dosarul de
înscriere la concurs se depune în termen de 30 de
zile de la data publicării anunţului. Informaţii
suplimentare se pot obţine de la secretariatul
institutului şi/sau de la Biroul Resurse Umane,
Salarizare, telefon 0332101115.
l Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
Medico-Militară ,,Cantacuzino” București cu
sediul în strada Splaiul Independenței nr.103,
sector 5, localitatea București, organizează
concursuri pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante: Magaziner debutant în Sectorul
Tehnic Administrativ, Stațiunea Băneasa, studii
medii, fără vechime în muncă. - 25.10.2021, ora
14.00 - data limită de depunere a dosarelor; 02.11.2021, ora 09.00 - proba scrisă; 08.11.2021, ora 12.00 – interviul. Detalii la

secretarul comisiei: Angelica Dinu, telefon
0721.773.460, între 08.00-13.00.
l Referent de specialitate gr. II la Stațiunea
Băneasa/sector tehnic administrativ, studii
superioare, vechime în muncă 3 ani și 6 luni,
vechimea în specialitate 3 ani și 6 luni. 25.10.2021, ora 14.00 data limită de depunere a
dosarelor; - 02.11.2021, ora 09.00 - proba scrisă;
- 08.11.2021, ora 09.00 - interviul Detalii la
secretarul comisiei: Eduard Costache, telefon
0746.052.532, între 08.00- 14.00. Dosarele de
concurs se depun la sediul Institutului Național
de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară
“Cantacuzino” unde vor avea loc și probele de
concurs. Mai multe detalii la adresa https://
cantacuzino.mapn.ro/pages/view/298
l Primăria Comunei Ciorani, cu sediul în comuna
Ciorani, nr.1287bis, judeţul Prahova, anunţă
amânarea concursului conform H.G. nr.286/2011
pentru ocuparea posturilor contractuale vacante:
Inspector IA -Compartiment pregătire și publicare
documente Monitorul Oficial Local; Inspector IA
Compartiment protecția familiei, protecția persoanelor vârstnice, a persoanelor cu dizabilități;
Referent -Compartiment arhivă, conform temeiului legal H.G. nr.286/2011, organizat iniţial:
-Proba scrisă în data de 14.10.2021, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 18.10.2021, ora 10.00,
astfel la o dată care se va comunica ulterior. Prin
acest anunţ venim în completarea celui publicat în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, număr
928/22.09.2021, paginile 2-3, cod 301.273.
l Direcţia de Sănătate Publică Sălaj, cu sediul în
mun.Zalău, str.Corneliu Coposu, nr.1, jud.Sălaj,
organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii
contractuale vacante de magaziner din cadrul
Compartimentului de supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă 09.11.2021, ora
11.00; -Interviul în data de 10.11.2021, ora 11.00.
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii: -Studii
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-Cursuri de specialitate -contabilitate; -Vechime în
muncă minim 5 ani. La concurs pot participa
persoane fizice care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art.(3) din Anexa 1 la HG
nr.286/2011. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs începând cu data de
11.10.2021 până la data de 05.11.2021, între orele
10.00-14.00, şi vor cuprinde documentele prevăzute la art.(6) din Anexa 1 la HG nr.286/2011.
Relaţii suplimentare, bibliografia şi tematica se
pot obţine de la sediul DSP Sălaj, din mun.Zalău,
str.Corneliu Coposu, nr.1, jud.Sălaj, comp.
RUNOS, persoană de contact: Vicaş Elena,
tel.0260.662.550, int.208.

l SC Cevik Art Grup SRL, CUI 21165311,
angajează 40 de muncitori necalificați la spargerea și tăierea materialelor de construcții cod
COR 931302, vorbitor de limba turcă și cu
experiență 5 ani. Transmitere CV la: office@
kdk-consulting.ro.
l Depozitul 209 Rezerve Proprii Mizil, din
cadrul Ministerului Afacerilor Interne, scoate la
concurs în vederea ocupării prin încadrare din
sursă externă, un post de șofer II -I (personal
contractual). Pentru a participa la concurs
candidații trebuie să îndeplinească condițiile
prevăzute la art.3 al Regulamentului-cadru
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/23
martie 2011, cu modificările și completările
ulterioare, să fie minim absolvenți ai învățământului general obligatoriu, să dețină permis
de conducere categoriile B, C, E. Data-limită de
depunere a dosarelor: 26.10.2021, orele 15.00;
proba scrisă: 18.11.2021, orele 12.00; interviul
23.11.2021, orele 12.00. Depunerea dosarelor și
organizarea concursului se vor face la sediul
unității str.Ștefan cel Mare, nr.2, Mizil, jud.
Prahova, unde vor fi afișate și detaliile organizatorice necesare. Datele de contact ale secretarului concursului -telefon 0244/250.212 int.103.
l Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”
Timişoara, scoate la concurs următoarele
posturi didactice vacante: Fizică, nivel liceal, 18
ore-săptămână, viabilitatea postului: 4 ani. -1
post. Limba și literatura română, nivel liceal, 18
ore-săptămână; viabilitatea postului: 4 ani -1
post. Mecanică, nivel profesional, 9 ore-săptămână; viabilitatea postului: 4 ani. -1 post.
Pregătire instruire practică (Estetica şi igiena
corpului omenesc), învățământ profesional, 24
ore-săptămână, viabilitatea postului: 4 ani. -2
posturi. Economic, administrativ, comerţ şi
servicii /Economic, administrativ, poştă, 18 ore
-săptămână; învățământ liceal, viabilitatea
postului: 4 ani. -2 posturi. Medicină generală,
învățământ postliceal, 18 ore-săptămână; viabilitatea postului: 4 ani -2 posturi. Pregatire
-instruire practică (asistenţă medicală), nivel
postliceal, 24 ore-săptămână; viabilitatea
postului: 4 ani -6 posturi. Concursul va avea loc
în perioada 15 -19 noiembrie 2021. Înscrierile se
fac la secretariatul şcolii, în data de 03.11.2021,
între orele 09.00-14.00. Informaţii la sediul
unităţii şcolare, Cal.Bogdăneştilor, nr.32B, Timişoara, telefon 0256/472.701.
l Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară
– ITI Delta Dunării organizează concurs în data
de 11 noiembrie 2021 - proba scrisă și în data de
16 noiembrie 2021 (orele 10.00 - 12.00) - interviu
(ora 10.00) pentru ocuparea postului de Coordonator ITI. Data limită de depunere a dosarelor de
concurs: 05 noiembrie 2021, ora 16.00. Detaliile

privind condițiile de participare, conținutul dosarului, bibliografia, programul organizării și desfășurării concursului, le găsiți pe site-ul Asociației
pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta
Dunării www.itideltadunarii.com (secțiunea
Anunțuri - Recrutare Personal) și la sediul asociației din Județul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str.
Păcii, Nr. 20, în clădirea Consiliului Județean
Tulcea - etajul 2 (corp legătură). Relații suplimentare se pot obține la: Tel: 0731400481, persoană de
contact Violeta Munteanu - inspector resurse
umane Tel: 0731400469, persoană de contact Ana
- Maria Covaciu - consilier juridic.

CITAŢII
l Numita Murareszku Theza cu domiciliul
necunoscut este citata la Judecatoria Arad in
data de 08.11.2021 ora 09.00 in dosarul civil
numar 8754/55/2020 – uzucapiune. In caz de
neprezentare se va judeca in lipsa.
l Numitul Oanţă I. Gheorghe cu ultimul domicliu în comuna Orbeasca, judeţul Teleorman
este citat la Judecătoria Alexandria, în data de
03.11.2021, ora 9,00, în calitate de pârât în dosar
nr. 817/740/2021, având ca obiect declararea
judecătorească a morţii.
l Numiții Tyiorean Filiora, Rotar Anna, Rotar
Maria, Rotar Virag sunt citați în data de
02.11.2021, la Judecătoria Turda în calitate de
pârâți în dosarul 180/328/2021.
l Numitul Friti Gheorghe este citat în data de
07.12.2021 la Judecătoria Turda în calitate de
pârât în dosarul 7023/328/2020.
l Marin Ciprian Georgian cu ultimul domiciliu
cunoscut in com.Targsoru Vechi sat Strejnicu,
str.Troitei Nr. 50, Prahova, este chemat la Judecatoria Campina, dosar Nr.9078/204/2019,
avand ca obiect iesire din indiviziune, la data de
28.10.2021, in calitate de parat, in proces cu
Boboleanu Violeta.
l Rus Traian Tony şi Rus Voichiţa, cu ultimul
domiciliu cunoscut în loc. Parva nr. 117, jud.
Bistrita-Nasaud, sunt citaţi la Judecătoria
Bistriţa în data de 14.10.2021 ora 11:00, în calitate de pârâţi în dosarul 4058/190/2006**,
având ca obiect partaj judiciar-rejudecare, în
proces cu reclamanţii Roş Floarea Paraschiva şi
Mureşan Livia Elena.
l Se citează numitul Vasluianu Constantin, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Mărășești, str.
Putnei, nr.3, Județul Vrancea, în prezent aflat în
Germania, la o adresă necunoscută, în calitate
de pârât în dosarul nr. 1205/275/2021 al Judecătoriei Panciu, în proces cu Frumuz Lenuța,

ANUNȚ
Subscrisa SC Aximar Prodcom SRL – în faliment, cu sediul în localit. Reșița, str. Spitalului, nr. 40, jud. Caraș-Severin, Nr. Reg. Com. J11/333/1994, CUI 5557470, jud. Caras-Severin, prin lichidator judiciar LICEV GRUP S.P.R.L., va facem cunoscut faptul că
în data de 26.10.2021, ora 11,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Reșița,
str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caras-Severin, licitația publică cu strigare privind vânzarea
următoarelor:
I Bunuri imobile:
Spațiu industrial și teren, situate în localitatea Mehadia, jud. Caraș-Severin, intabulate în CF nr. 30267 Mehadia, nr. top 236/2/1/1/b şi CF nr. 30266 Mehadia, nr. top 2361
– 172.822 euro +TVA, reprezentând 65% din preţul stabilit prin raportul de evaluare.
II Bunuri Mobile:
1.Autoutilitară Renault Kangoo, an fabricație 2007, motorină – 2.550 euro+TVA,
reprezentând 85% din prețul stabilit prin raportul de evaluare;
2.Autoutilitară Renault Kangoo, an fabricație 2007, motorină – 2.975 euro+TVA,
reprezentând 85% din prețul stabilit prin raportul de evaluare;
3.Autoutilitară Citroen Jumpy, an fabricație 2007, motorină – 5.015 euro+TVA, reprezentând 85% din prețul stabilit prin raportul de evaluare;
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la preţul
de 500 lei+TVA pt bunul imobil şi la preţul de 50 lei+TVA, pentru fiecare mijloc de transport. Data limită de cumpărare a caietului de sarcini și înscrierea la licitație este cu o
zi înainte de data licitației. Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de
pornire al licitației, pentru fiecare bun mobil licitat.
În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la data de 26.10.2021, următoarele licitații vor avea loc astfel: 02.11.2021, 09.11.2021, 16.11.2021, 23.11.2021,02.12.2021,
07.12.2021 şi 14.12.2021, ora 11 la sediul lichidatorului judiciar la acelaşi preţ. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212.940, e-mail licevgrup@gmail.com
sau la sediul lichidatorului judiciar.
având ca obiect succesiune și partaj succesoral,
de pe urma def. Vasluianu Ioan și Vasluianu
Viorica, cu termen de judecată la data de
27.10.2021, Complet C3.
l Numiţii Ferenczi Şandor, Ferenczi Barna,
Ferenczi Rozalia, Ferenczi Istvan, cu domiciliul
necunoscut, sunt citaţi în dosar
nr.3095/296/2020, aflat pe rolul Judecătoriei
Satu Mare, având ca obiect acţiune oblică,
pentru data de 17.11.2021, ora 10.00, completul
C5C_FF, sala 7, în calitate de pârâţi, în proces
cu reclamanţii Szigheti Josif şi Szigheti Maria.
l Pârâta Gherasim Simona, fiica lui Avădănei
Alexandru, este citată la termenul din
07.12.2021, Judecătoria Săveni în dosar
nr.667/297/2020, ora 10.00, în proces de partaj
succesoral, reclamant fiind Avădănei Florentin.
l Numiții Lopatyuk Maria, Lopatyuk Miklos,
Lopatyuk Mihali, Lopatyuk Ilona, Lopatyuk
Erzsebet sunt citați la Judecătoria Sighetu
Marmației pe data de 3 martie 2022, ora 10.30,
în proces cu reclamanții Pop Gheorghe, Motica
Mariana, Varga Rodica în dos nr.679/307/2021,
având ca obiect ieșire din indiviziune.

DIVERSE
l Subscrisa Partium Insolvency IPURL, în calitate de lichidator judiciar provizoriu în dosarul
nr. 3843/111/2021 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, Secția a II-a Civilă, privind pe debitoarea
Popy Intercom SRL, CUI 29931481, număr de
înregistrare în Registrul Comerțului
J05/410/2012, îi notifică pe toți creditorii debitoarei privind faptul că prin hotărârea nr. 340
din data de 05.10.2021 pronunțată de Tribunalul
Bihor în dosarul nr. 3843/111/2021 s-a dispus
începerea procedurii de simplificate, față de
societatea debitoare mai sus menționată, în
temeiul art.38 alin.2, lit.e și art.71 alin.1 și art. 67
alin. 1 lit. g din Legea 85/2014. Prin hotărârea
amintită s-au fixat termenul limită, pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor la data
de 22.11.2021, termenul limită pentru verificarea
creanțelor, întocmirea și publicarea tabelului
preliminar 03.12.2021, termenul limită de întocmire a tabelului definitiv 29.12.2021. Lichidatorul judiciar provizoriu a convocat ședința
adunării creditorilor pe data de 09.12.2021, la ora
12:00, la sediul acestuia din Oradea, str. Szigligeti
Ede, nr.8, ap. 1, județul Bihor, ordinea de zi
urmând a fi: confirmarea lichidatorului judiciar
provizoriu și aprobarea onorariului acestuia.

ANUNȚURI
l În temeiul art. 146 alin.(1) din Legea 85/2014
comunicăm deschiderea procedurii de faliment
a debitorului SC D&G Agricolture Enterprise
SRL, CIF: 18704890, J25/272/2006, dosar nr.
1726/101 anul 2019 –Tribunalul Mehedinti.
Termen pentru depunerea cererilor de creanţă
la 10.11.2021; Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la
08.12.2021; Termen pentru depunerea eventualelor contestații este de 7 zile de la publicarea în
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului
suplimentar şi pentru afişarea tabelului definitiv
consolidat al creanţelor la 05.01.2021. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL
Filiala Timis
l Anunț prealabil privind afișarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului. Denumire judet: Bacau Denumire UAT: Cotofanesti.
Sectoare cadastrale: 23, 24. OCPI Bacau anunta
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentrusectoarele cadastrale nr. 23, 24, pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform art.
14, alin (1) si (2) din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare. Data de
inceput a afisarii: 12.10.2021. Data de sfarsit a
afisarii: 12.12.2021. Adresa locului afisarii
publice: Sediul Primariei Cotofanesti. Repere
pentru identificarea locatiei: zona centrala.
Cererile de rectificare ale documetelor tehnice
vorputea fi depuse la sediul Primariei comunei
Cotofanesti. Alte indicatii utile pentru cei interesati: d-na sing Iancu Mihaela. Informatii
privind Programul National de Cadatru si
Carte Funciara pentru anii 2015-2023 se pot
obtine pe site-ul ANCPI la adresa http://www.
ancpi.ro/pnccf/
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL
reprezentată prin asociat coordonator Liscan
Aurel, în calitate de lichidator judiciar al
Dacia AsglatEX SA desemnat prin Sentinta
civila nr.4873 din data de 07.10.2021, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII -a
Civilă, în dosar nr. 23160/3/2021, notificã
deschiderea falimentului prin procedură
simplificată prevazută de Legea nr. 85/2014
împotriva Dacia Asglatex SA, cu sediul social
în Bucureşti, Sectorul 1, Str. A.I.Cuza, Nr. 36,
Etaj 1, Ap. B, CUI 1350586, nr. de ordine în
registrul comerţului J40/9908/2005. Persoanele
fizice şi juridice care înregistrează un drept de
creanţă împotriva Dacia Asglatex SA vor
formula declaraţie de creanţă care va fi inregistrată la grefa Tribunalul Bucureşti - Secţia
a VII-a Civilă, cu referire la dosarul nr.
23160/3/2021, în urmatoarele condiţii: a)
termenul limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor în tabelul creanţelor
22.11.2021; b) termenul limita pentru verificarea creanţelor, intocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor
03.12.2021; c) termenul limita pentru definitivarea tabelului creanţelor la 29.12.2021; d)
data primei şedinţe a adunarii generale a
creditorilor 09.12.2021, ora 14.00; e) adunarea
generală a actionarilor Dacia Asglatex SA la
data de 22.10.2021, ora 14.00 la sediul lichidatorului judiciar.
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l U.A.T Coțofănești tel 0234 330 001 anunță
publicul interesat de solicitarea de la Administrația Bazinală de Apă Siret a avizului de
gospodărire a apelor pentru realizarea investiției „Asfaltare dumuri locale, comuna Coțofănești , județul Bacău”, care se va realiza în
satele Coțofănești, Bâlca și Borșani. Persoanele
care doresc să transmită observații, sugestii și
recomandări se pot adresa solicitantului și la
Administrația Bazinală de Apă Siret, tel 0234
541 646.
l SC Lidl Discount SRL, titular al activitățiilor
desfășurate în cadrul obiectivului „Supermarket Lidl”, anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obținere a autorizației de
mediu pentru punctul de lucru amplasat în
municipiul Bacău, Calea Romanului, nr.7,
județul Bacău. Informaţii privind documentaţia
depusă pot fi obţinute la sediul APM Bacău,
strada Oituz, nr.23, în zilele de luni -joi, între
orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Bacău, pe durata derulării procedurii de autorizare.
l Anunț public privind decizia etapei de încadrare S.C. SIM-MAT Construzioni SRL titular
al proiectului construire 3 hale industriale
P+1E,imprejmuire teren si organizare executie,
anunță publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare. Nu se supune evaluării de
impact asupra mediului/evaluării adecvate/
evaluării impactului asupra corpurilor de apă
de către Agenția pentru Protecția Mediului
Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul
construire 3 hale industriale P+1E, imprejmuire
teren si organizare executie, propus a fi
amplasat în Jilava, Str. Promenadei 58 (fost Sos.
Giurgiului 48i), Judet Ilfov. Proiectul acordului
de mediu și informațiile relevante pentru luarea
deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei
pentru Protecţia Mediului Ilfov: Bucureşti,
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, în zilele de
Luni-Vineri intre orele 9:00-12:00, precum și la
următoarea adresă de internet: apmif.anpm.
ro.Observațiile/contestațiile publicului se
primesc la sediul A.P.M. Ilfov- Bucureşti,sector
6,Aleea Lacul Morii,nr.1,în termen de 10 zile de
la data publicării anunțului pe pagina de
internet a autorității competente pentru
protecția mediului.
l SC Custom Furniture S.R.L. cu sediul în oraș
Pantelimon, str. Cernica nr. 75-10, Jud. Ilfov,
titular al activității fabricarea de constructii
metalice si parti componente ale structurilor
metalice anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a autorizației de
mediu pentru puctul de lucru amplasat în
Bucuresti, Sector 3, Soseaua Dudesti-Pantelimon, nr. 19, Spatiile 100/102/103. Informații
privind documentația depusă pot fi obținute la
sediul Agenţiei Nationale pentru Protecţia
Mediului, Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6,
Bucuresti în zilele de luni-joi, între orele 09:0015:00 și vineri între orele 09:00-13:00. Observațiile publicului se pimesc zilnic la sediul ANPM
Bucuresti, pe toată durata derulării procedurii
de autorizare.

l SARCOM SRL, cu sediul social în Sat Buleta,
Str.Depozitelor, Nr.5, Comuna Mihăești, Județul
Vâlcea, a depus documentația tehnica în vederea
obținerii autorizației de mediu pentru activitatea
de: 5210- Depozitări, 4941- Transporturi rutiere
de mărfuri, 4675- Comerț cu ridicata al produselor chimice în Comuna Jilava, Șoseaua Giurgiului, Nr.33A, Județul Ilfov. Informații
suplimentare se pot obține la sediul Agenției
Nationale pentru Protecția Mediului, Aleea Lacul
Morii Nr.1 Sector 6 București. Eventualele contestații și sugestii legate de activitate se vor depune în
scris sub semnătura și cu datele de identificare la
ANPM Ilfov. Data limita pana la care se primesc
propuneri și contestații este de 15 zile lucrătoare.
ANPM Ilfov nu ia în considerare propuneri și
contestații care intervin după acest termen.
l SC General Waste Recycling SRL, cu punct
de lucru în Comuna Glina, Intrarea Abatorului,
Nr.5, Judeţul Ilfov, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de autorizaţie de
mediu, în scopul desfăşurării activității de:
Colectarea deşeuri municipale, ambalaj, electrice și electronice, feroase și neferoase, etc.
Informaţiile privind impactul asupra mediului
al activității pentru care se solicită autorizaţia
de mediu pot fi consultate zilnic de Luni până
Vineri, între orele 09.00-12.00, la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Ilfov, Str.Aleea Lacul
Morii, Nr.1, Judeţul Ilfov. Observaţiile, sugestiile, și/sau propunerile publicului se primesc în
scris la A.P.M.Ilfov.
l În temeiul art. 146 alin.(1) din Legea 85/2014
comunicăm deschiderea procedurii de faliment a
debitorului SC D&G Agricolture Enterprise SRL,
CIF: 18704890, J25/272/2006, dosar nr. 1726/101
anul 2019 –Tribunalul Mehedinti. Termen pentru
depunerea cererilor de creanţă la 10.11.2021;
Termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului
suplimentar al creanţelor la 08.12.2021; Termen
pentru depunerea eventualelor contestații este de
7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor
de Insolvenţă a tabelului suplimentar şi pentru
afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor
la 05.01.2021. Lichidator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL Filiala Timis

SOMAŢII
l Prin cererea înregistrată sub dosar
nr.692/238/2021, reclamantul Toma Pavel
Viorel, căsătorit cu Toma Aurora Lenuța, domiciliati în Sebiș, str.Codrului, nr.24, jud.Arad, au
solicitat înscrierea dreptului de proprietate pe
titlu de uzucapiune de 20 de ani, asupra imobilului identificat în CF nr.229 Prăjești, nr. top.
83-84/b, intravilan, în suprafață de 540mp,
imobil asupra căruia figurează ca și proprietar
Jurcau Ioan Petru. Reclamanții susțin că folosesc acest imobil de peste 20 de ani, asupra
căruia au exercitat o posesie pașnică, publică
continuă și sub nume de proprietar. În urma
acesteia sunt somaţi, în baza art.130 Decretul-Lege nr.115/1938, toţi cei interesaţi de îndată
să înainteze opoziţie la Judecătoria Gurahonț
deoarece în caz contrar, în termen de o lună de
la această publicare se va proceda la soluţionarea cererii.

l Prin cererea înregistrată sub dosar
nr.140/238/2021, reclamanta Ciobanu Ioana,
domiciliată în Horia, nr. 426, com.Vladimirescu,
jud.Arad, a solicitat înscrierea dreptului de
proprietate pe titlu de uzucapiune de 20 de ani,
asupra imobilului identificat în CF nr.304922
Dieci, nr. top. 90-91/b, intravilan în suprafață de
1.080 mp imobil asupra căruia figurează ca și
proprietar Ghergar Ianos decedat la data de
17.11.1971. Reclamanta susține că folosește
acest imobil de peste 20 de ani, asupra căruia au
exercitat o posesie pașnică, publică continuă și
sub nume de proprietar. În urma acesteia sunt
somaţi, în baza art.130 Decretul-Lege
nr.115/1938, toţi cei interesaţi de îndată să înainteze opoziţie la Judecătoria Gurahont deoarece
în caz contrar, în termen de o lună de la această
publicare se va proceda la soluţionarea cererii.
Prezenta somaţie se va afişa timp de o lună la
tabla de afişare a Judecătoriei Gurahont şi la
Primăria comunei Dieci.

LICITAŢII
l SC Muntenia SA, societate aflata in faliment,
dosar nr. 2985/105/2007 Tribunal Prahova, prin
lichidator Just Insolv SPRL, anunţă vânzarea la
licitatie publică a terenului in suprafata 92,86
mp diferenta pana la suprafata de 452,86 mp
inscrisa in CF 21944 Filipestii de Padure , diferenta de teren aferent imobilului adjudecat de
Farmavet SA prin PV Adjudecare
nr.3765/02.06.2004 la pretul de 975 lei fara TVA.
Licitatiile publice vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu,
nr.12, bl.33S1, et.7, cab.7B pe data de:
14.10.2021, 19.10.2021, 21.10.2021, 26.10.2021,
28.102021, orele 12.00. Vanzarea se face in
conformitate cu hotararea Adunarii creditorilor

din 10.08.20211si 14.12.2011 si cu Regulamentul de participare la licitatie. Taxa de participare este in cuantum de 200 lei plus TVA ,
care se achita la sediul lichidatorului judiciar.
Relatii suplimentare la tel. 0740226446.
l Primăria comunei Helegiu, cu sediul în Localitatea Helegiu, str. Preot Constantin Badiu, nr.
29, scoate la licitaţie publică cu oferte în plic
sigilat, concesiunea suprafeţei de 2500 mp
teren, proprietate privată a comunei Helegiu,
judeţul Bacău. 1. Informaţii privind concedentul: Comuna Helegiu, Cod Unic de Inregistrare 4535821, adresa - localitatea Helegiu, str.
Preot Constantin Badiu, nr. 29, tel. 0234 333
000, fax 0234 333 420, persoană de contact
Boacă Nuţa - consilier achiziţii publice, tel. 0234
333 000. 2. Informaţii generale privind obiectul
concesiunii; Obiectul concesiunii il constituie
suprafaţa de 2500 mp, teren proprietate privată
a comunei Helegiu, identificat prin cartea
funciară specificată în caietul de sarcini,
respectiv: Tarla nr. 66, Parcelă nr. 2419, 2423,
Carte Funciară nr. 61673, Suprafaţa 2500 mp.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire;
Documentaţia de atribuire compusă din caiet de
sarcini, formulare, model de contract, se pot
obţine gratuit de la sediul Primariei Helegiu. 3.1
Persoanele interesate pot intra in posesia documentaţiei de atribuire printr-o solicitare scrisă
adresată primariei comunei Helegiu. 3.2. Denumirea compartimentului din cadrul primăriei
de la care se poate obţine documentaţia compartiment Achiziţii Publice. 3.3. Costul si
condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei - gratuit de la sediul primariei Helegiu,
compartiment Achiziţii Publice. 3.4. Data limita
de solicitare a clarificărilor privind documentaţia de atribuire este 21.10.2021. 4. Informaţii

privind ofertele; 4.1. Data limită de depunere a
ofertelor este 01.11.2021, ora 10:00, la sediul
Autoritaţii contractante, cu sediul in localitatea Helegiu str. Preot Constantin Badiu, nr.
29, tel. 0234 333 000, fax 0234 333 420. 4.2.
Ofertele se vor depune într-un singur exemplar.
5. Data si locul la care se va desfaşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor; Şedinţa
publică de deschidere a ofertelor va avea loc la
sediul Primariei Helegiu in data de 01.11.2021,
ora 11:00. 6. Toate contestaţiile referitoare la
desfaşurarea procedurii vor fi soluţionate de
către comisia de soluţionare a contestaţiilor
numită prin Dispoziţie de primar.
l Emalt S.R.L., societate in faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, vinde prin
licitatie publica, proprietatea imobiliara situata
in Orasul Urlati, Str. 1 Mai, nr. 10E, Judetul
Prahova, reprezentata de constructia C1 Magazin materiale de constructii, imobil neinscris in Cartea Funciara – fara numar cadastral,
regim inaltime Parter, cu suprafata construita
desfasurata de 132,10 mp. Terenul pe care este
edificata constructia mai sus mentionata, nu
face obiectul vanzarii. Pretul total de vanzare
este de 61.502 euro, fara TVA. Licitatia se va
organiza la sediul lichidatorului judiciar in data
de 13.10.2021 ora 11:00, iar in cazul in care
bunul nu va fi valorificat, aceasta este reprogramata pentru data de 14.10.2021, 15.10.2021,
18.10.2021, 19.10.2021, 20.10.2021, 21.10.2021,
22.10.2021, 25.10.2021, 26.10.2021, la aceeasi
ora si aceeasi adresa. Cererile de inscriere la
licitatie se depun in original la sediul lichidatorului judiciar insotite de toate documentele
prevazute in regulamentul de vanzare.
Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 48 de
ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe
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de
și atitudine
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de investigație
investigație și
relatii, precum si achizitionarea regulamentului
de vanzare se pot obtine de la lichidatorul judiciar, la numerele de telefon 0723357858/
0244597808, email: office@andreiioan.ro sau pe
site-ul www.andreiioan.ro.
l Compania Energopetrol SA, societate in
reorganizare, prin administrator judiciar
Andrei Ioan IPURL, vinde prin licitatie
publica, in bloc, urmatoarele bunuri mobile:
Ford Transit, nr. inmatriculare PH-52-EPP;
Daewoo Cielo, nr. inmatriculare PH-54-EPC;
Automecanica Macara, nr. inmatriculare
PH-54-EPP; Ford Transit, nr. inmatriculare
PH-51-EPC; Dacia Drop-side nr. inmatriculare
PH-07-EPC; Daewoo Cielo, nr. inmatriculare
PH-53-EPC. Potrivit raportului de evaluare, s-a
constatat ca toate bunurile evaluate sunt in
conservare, dar in stare iremediabila de degradare. Toate vehiculele evaluate au defecţiuni
semnificative (motoare, cutii de viteză, direcţie,
compresor, sistem hidraulic, transmisie,
suspensii, frâne), care nu le mai justifică
exploatarea. După ani de zile de conservare, s-a
constatat că bunurile evaluate nu pot fi pornite
şi au caroseriile mâncate de rugină, pe lângă
defecţiunile anterior menţionate. Pretul total al
bunurilor este de 4.462 euro, fara TVA. Licitatia se va organiza la sediul administratorului
judiciar in data de 15.10.2021 ora 12:00, iar in
cazul in care bunurile nu vor fi valorificate,
aceasta este reprogramata pentru data de
18.10.2021, 20.10.2021, 22.10.2021, 25.10.2021,
27.10.2021, 29.10.2021, 01.11.2021, 03.11.2021,
05.11.2021, 08.11.2021, 10.11.2021, 12.11.2021,
15.11.2021, 17.11.2021, 19.11.2021, 22.11.2021,
24.11.2021, 26.11.2021, 29.11.2021, la aceeasi
ora si aceeasi adresa. Cererile de inscriere la
licitatie se depun in original la sediul administratorului judiciar insotite de toate documentele
prevazute in regulamentul de vanzare.
Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 48 de
ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe
relatii, precum si achizitionarea regulamentului
de vanzare se pot obtine de la administratorului
j u d i c i a r, l a n u m e r e l e d e t e l e f o n
0723357858/0244597808, email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

ofertelor: 11.11.2021 ora 11:00, la sediul
Primăriei Municipiului Oltenița, b-dul Republicii nr. 40. Prețul minim de începere al licitației este echivalentul în lei la data efectuării
plății (curs B.N.R.) a sumei de 3511,2 Euro, cu
salt de supralicitare de 10% inclus. Oferantii
pot depune ofertele până la data și ora limită
de: 10.11.2021 ora 11:00. Ofertele se vor
depune la registratura Primăriei Municipiului
Oltenița din b-dul Republicii, nr. 40, într-un
singur exemplar original. Documentele licitației se vor pune la dispoziție începând cu data
de 08.10.2021, la sediul Primăriei Municipiului
Oltenița, b-dul Republicii, nr. 40, etaj 2,
camera 16, în urma unei solicitări scrise.
Prețul de achiziție al caietului de sarcini este
de 20 lei și se va achita la casieria sau în contul
Primăriei Municipiului Oltenița. Ofertanții
sunt obligați să depună până la termenul
limită de primire a ofertelor dovada achitării
garanției de participare, a taxei de participare
și a contravalorii caietului de sarcini. Anunțul
privind licitația publică pentru vânzarea terenului de mai sus, va fi afișat la panoul de afișaj
al Primăriei Municipiului Oltenița începând
cu data de 08.10.2021. Solicitări de clarificări
cu privire la documentaţia de atribuire pot fi
depuse la sediul Primăriei Municipiului Olteniţa, Birou Registratură, sau pot fi transmise
prin fax la nr. 0242/515.087, e-mail achizitii.
primariaOltenita @gmail.com cu cel puţin 5
zile lucrătoare înainte de data limită pentru
depunerea ofertelor. Durata în care ofertanții
rămân angajați prin termenii ofertelor lor:
până la încheierea contractului. Soluţionarea
litigiilor apărute în legătura cu atribuirea,
încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de vânzare, precum şi a
celor privind acordarea de despăgubiri se
realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Acţiunea în
justiţie se introduce la secţia de contencios
administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicţie se află sediul vânzătorului. Data transmiterii spre publicare a anunțului: 12.10.2021.
PRIMAR, Milescu Costinel; Întocmit, Zavalaş
Liviu.

l Primăria Municipiului Oltenița cu sediul în
Municipiul Oltenița, B-dul Republicii, nr.40,
Județul Călărași, tel/fax: 0242/515169;
0242/515087, anunță, Organizarea licitației
publice cu oferta în plic pentru vânzarea unui
teren aparținând domeniului privat al Municipiului Oltenița, situat în intravilanul Municipiului Oltenița, str. Barierei, nr. 1A, în
suprafață de 114 mp, licitație publică organizată în conformitate cu prevederile OUG nr.
57/2019. Data, ora și locul de deschidere a

l Primăria Municipiului Oltenița cu sediul in
Municipiul Oltenița, B-dul Republicii, nr.40,
Județul Călărași, tel/fax: 0242/515169;
0242/515087, anunță, Organizarea licitației
publice cu oferta în plic pentru închirierea unor
terenuri aparținând domeniului privat al Municipiului Oltenița, situate în intravilanul Municipiului Oltenița, după cum urmează: B-dul
Mărăsești, nr. 24 A, suprafață 18 mp, B-dul
Mărăsești, nr. 24 B, suprafață 16 mp, B-dul
Mărăsești, nr. 26 E, suprafață 17 mp, cu desti-

nația spațiu comercial, licitație publică organizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 57
/ 2019. Data, ora și locul de deschidere a ofertelor: B-dul Mărăsești, nr. 24 A -10.11.2021 ora
11:00; B-dul Mărăsești, nr. 24 B -10.11.2021 ora
11:30; B-dul Mărăsești, nr. 26 E -10.11.2021 ora
12:00, la sediul Primăriei Municipiului Oltenița,
b-dul Republicii nr. 40. Prețul minim de începere al licitației este echivalentul în lei la data
efectuării plății (curs B.N.R.), cu salt de supralicitare de 10% inclus, după cum urmează: B-dul
Mărăsești, nr. 24 A -3,3 Euro/mp/luna; B-dul
Mărăsești, nr. 24 B -3,3 Euro/mp/luna; B-dul
Mărăsești, nr. 26 E -3,3 Euro/mp/luna. Ofertanții pot depune ofertele până la data și ora
limită de: B-dul Mărăsești, nr. 24 A -09.11.2021
ora 11:00; B-dul Mărăsești, nr. 24 B -09.11.2021
ora 11:00; B-dul Mărăsești, nr. 26 E -09.11.2021
ora 11:00. Ofertele se vor depune la registratura
Primăriei Municipiului Oltenița din b-dul Republicii, nr. 40, într-un singur exemplar original.
Documentele licitației se vor pune la dispozitie
începând cu data de 08.10.2021, la sediul
Primăriei Municipiului Oltenița, b-dul Republicii, nr. 40, etaj 2, camera 16, în urma unei
solicitări scrise. Prețul de achiziție al caietului
de sarcini este de 20 lei și se va achita la casieria
sau în contul Primăriei Municipiului Oltenița.
Ofertanții sunt obligati să depună până la
termenul limită de primire a ofertelor dovada
achitării garanției de participare și a contravalorii caietului de sarcini. Durata închirierii: 5
ani, cu posibilități de prelungire în condițiile
legii. Anunțul privind licitația publică pentru
închirierea imobilului de mai sus, va fi afișat la
panoul de afișaj al Primăriei Municipiului Oltenița începând cu data de 08.10.2021. Solicitări
de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire pot fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Olteniţa, Birou Registratură, sau pot fi
transmise prin fax la nr. 0242/515.087, e-mail
achizitii.primariaOltenita@gmail.com cu cel
puţin 5 zile lucrătoare înainte de data limită
pentru depunerea ofertelor. Durata în care
Ofertanții rămân angajați prin termenii ofertelor lor: până la încheierea contractului. Soluţionarea litigiilor apărute în legatură cu
atribuirea, încheierea, executarea, modificarea
şi încetarea contractului de închiriere, precum şi
a celor privind acordarea de despăgubiri se
realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările
și completările ulterioare. Acţiunea în justiţie se
introduce la secţia de contencios administrativ a
tribunalului în a cărui jurisdicţie se află sediul
locatorului. Data transmiterii spre publicare a
anunțului: 12.10.2021. Data transmiterii spre
publicare a anunțului: 12.10.2021. PRIMAR,
Milescu Costinel; Întocmit, Zavalaş Liviu.
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l Debitorul SC Repede SRL –, cu sediul în
Dr.Tr.Severin, b-dul Carol I, nr.14, jud.Mehedinţi, CIF:17052039, J25/625/2004, aflata în
procedură de faliment in bankruptcy, en
faillite în dosar nr. 4822/101/2016 prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL
reprezentat de Popescu Emil, cu sediul în
Dr.Tr.Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, jud.
Mehedinţi, scoate la vânzare conform hotararii
adunarii creditorilor din data de 18.05.2021:
Proprietate imobiliara formata din: - cladire
P+1+M cu Sc la sol = 145,46 m, Scd = 436,38
mp si Su = 372,73 mp avand nr.cad. 3264-C1
situata in Dr. Tr. Severin, str. Dimitrie Bolintineanu nr.40, jud. Mehedinţi; teren intravilan cu
S = 106 mp, avand nr.cad. 3264, situat in Dr.
Tr. Severin, str.Dimitrie Bolintineanu nr.40,
jud.Mehedinţi; Teren intravilan cu S=204 mp.,
Nr. cadastral 53901, situat in Mun. Dr. Tr.
Severin, str. Brancoveanu nr. 3, jud. Mehedinti,
ce apartine debitoarei SC Repede SRL; Teren
intravilan cu S=214 mp, nr.cad. 209, situat in
Dr.Tr.Severin, str.Bolintineanu nr.40, jud.Mehedinti; Teren intravilan cu S= 100 mp – in
concesiune pana la data de 25.03.2058, ce
apartine Primariei Mun. Dr. Tr. Severin, situat

in Dr. Tr. Severin, str. Bolintineanu nr.1, jud.
Mehedinti. Valoarea totala a proprietatii
imobiliare este in cuantum total de 174.080
Euro Exclusiv TVA (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii). Titlul executoriu
în baza căruia lichidatorul judiciar procedează
la vânzarea bunului mobil descris anterior, o
reprezinta sentinta nr.12 din data de 25.05.2020
de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de
insolvență nr.4822/101/2016. Licitaţia va avea
loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.
Mehedinţi la data de 19.10.2021 orele 15:00.
Informam toti ofertanţii care vor să participe
la sedinta de licitaţie faptul că sunt obligaţi să
depuna o garanţie reprezentand 10% din
preţul de pornire al licitaţie si sa achiziționeze
caietul de sarcini in suma de 1000 lei plus TVA.
Cont unic de insolvență: RO11BRMA09991
00083702751 deschis la Banca Romaneasca.
Invităm pe toti cei care vor sa participe la
şedinţa de licitaţia din data de 19.10.2021 să
depună oferte de cumpărare pana la data de
18.10.2021 orele 1700 dovada de consemnare a
pretului de 10%. Somam pe toti cei care

pretind vreun drept asupra bunurilor imobile
descrise anterior sa anunte lichidatorul judiciar
inainte de data stabilita pentru vânzare în
termen, sub sanctiunea prevazută de lege.
Avand in vedere măsurile de prevenire a
răspândirii virusului COVID 19 (CORONAVIRUS), precum si a ordonantelor militare
emise, administratorul judiciar recomanda ca
participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem
de videoconferinta, iar in masura in care se
doreste participarea fizica se impune prezenta
unui singur participant care sa respecte masurile impune de autoprotectie (masca, manusi,
etc.). Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din
Dr.Tr.Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, jud.
Mehedinţi, telefoane: 0742592183, tel./fax :
0252354399 sau la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL prin ec. Emil
Popescu.
l Debitorul Mola N. Sorin Laurenţiu P.F.A. societate în faliment, in bankrupcy, en faillite,
cu sediul în Com. Devesel, sat Scăpău, str.Principală nr.249, jud.Mehedinţi, CUI 368227395,
F25/573/2016, prin lichidator judiciar Consul-

ANUNȚURI
tant Insolvență SPRL, cu sediul social în Dr.
Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud. Mehedinți, RFO II-0649, CIF 31215824, reprezentată
de ec. Emil Popescu, conform Sentintei nr. 53
din data de 05.10.2020, pronunţată de Tribunalul Mehedinti, în dosarul nr. 937/101/2020,
scoate la vânzare, la preturile stabilite prin
Raportul de Evaluare nr. 19726/EB/06.04.2021,
urmatoarele bunuri mobile: -Tractor Case IH
Luxxum 120 cu seria DBDLX120KJSS01200,
An fabricatie 2018, Culoare Rosu, Ore functionare 2.117, la pretul de pornire al licitatiei de
42.000 Euro; -Tractor Case IH Farmall 115C cu
seria HLRFC115HJLF03409, An fabricatie
2018, Culoare Rosie, Ore functionare 2.150 ore,
la pretul de pornire al licitatiei de 33.000 Euro;
-Grapa cu discuri Gregoire Besson cu seria
N142994, Model XRVP 666-44 – Big Pro 4.8,
An fabricatie 2017, Stare Buna, Culoare rosu, la
pretul de pornire al licitatiei de 25.000 Euro;
-Incarcator frontal Stoll FZ 10 cu cupa, Serie
7096667, An fabricatie 2018, Stare Buna,
Culoare rosu, la pretul de pornire al licitatiei de
6.000; -Semanatoare Gaspardo MTR 6, Serie
HG9271020, An fabricatie 2017, Stare Buna,
Culoare rosie, la pretul de pornire al licitatiei de
14.000. Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului
nr.7A, jud.Mehedinti la data de 28.10.2021,
orele 14:00. Titlul executoriu în baza căruia
lichidatorul judiciar procedează la vânzarea
bunurilor mobile, conform Raportului de
evaluare nr. 19726/EB/06.04.2021, il reprezinta
Sentinta nr. 53 din data de 05.10.2020, de
deschidere a procedurii de faliment impotriva
debitoarei Mola N. Sorin Laurenţiu P.F.A.,
pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II
- a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal
în dosarul nr. 937/101/2020. Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul
unic de insolventa al debitoarei Mola N. Sorin
Laurenţiu P.F.A., pana la data de 27.10.2021
orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% din preţul de
pornire pentru bunul mobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 500,00
lei+TVA. Cont deschis la Banca Romaneasca
S.A. sub nr. RO11BRMA0999100091403775.
Invităm pe toti cei care vor să participe la
şedinţa de licitaţie să transmita oferte de
cumpărare și documentele în copie xerox din
care rezultă faptul că a fost achitată garanția de
licitație și contravaloarea caietului de sarcină la
adresa de email: office@consultant-insolventa.
ro. Avand in vedere măsurile de prevenire a
răspândirii virusului COVID 19 (CORONAVIRUS), precum si a ordonantelor militare
emise, lichidatorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem de
videoconferinta, iar in masura in care se doreste
participarea fizica se impune prezenta unui
singur participant care sa respecte masurile
impune de autoprotectie (masca, manusi, halat,
etc.). Somam pe toti cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor mobile descrise anterior
sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data
stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la
telefoanele: 0742592183, 0756482035,
0252/354399, email office@consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.
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l Debitorul SC Nufarul Bia SRL cu sediul în
Dr.Tr.Severin, str.Romulus Lepri nr.39, jud.
Mehedinti, J25/192/2006, C.U.I. 18575893, prin
lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL
Filiala Timis, cu sediul in Dr. Tr. Severin, str.
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI
38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918,
prin reprezentant Serban Valeriu, conform
Sentintei nr. 28 din data de 01.07.2020, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II - a
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în
dosarul nr. 3930/101/2019, scoate la vânzare, la
pretul diminuat cu 25% fata de pretul stabilit
prin Raportul de Evaluare nr. 49/23.02.2021,
bunurile mobile: -masina de spalat STAHL
Atoll 220 E la pretul de 7860 lei; - Masina de
spalat STAHL Atoll 140 E la pretul de 6600 lei;
-Masina de spalat STAHL Atoll 140 E la pretul
de 5340 lei; -Uscator de rufe STAHL 134 E la
pretul de 5190 lei; - Uscator de rufe STAHL
(defect) la pretul de 656,25 lei; - Masina de
calcat STAHL la pretul de 10563,75 lei; Masina de calcat STAHL (defecta) la pretul de
896,25 lei. Preturile nu contin TVA. Licitatia va
avea loc în Municipiul Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuţului, nr.7A, judeţul Mehedinţi la data de
28.07.2021 orele 14:00. Titlul executoriu în baza
căruia lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunurile mobile, conform Raportului
de evaluare nr. 49/23.02.2021 o reprezinta
Sentința nr. 28 din data de 01.07.2020 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de
către judecătorul sindic în dosarul de insolvență
nr. 3930/101/2019. Participarea la licitaţie este
condiţionată de consemnarea în contul unic de
insolventa al debitoarei SC Nufarul Bia SRL
pana la data de 27.07.2021 orele 17:00, a unei
cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru
bunurile mobile şi achiziţionarea caietului de
sarcini in suma de 500,00 lei exclusiv TVA
pentru toate bunurile respectiv 50 lei exclusiv
TVA pentru fiecare bun mobil. Cont deschis la
Banca Romaneasca S.A. Severin, sub nr.
RO11BRMA0999100091179705. Somam pe toti
cei care pretind vreun drept asupra bunului
imobil sa anunțe lichidatorul judiciar înainte de
data stabilita pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0252/354399.
Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL Filiala Timis.
l Debitorul Popovici Nelu Persoana Fizica
Autorizata cu sediul în sat Zlagna nr. 65, com.
Turnu Ruieni, jud. Caras – Severin,
F11/496/2015, C.U.I. 34952987, prin lichidator
judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala
Timis, cu sediul ales in Dr.Tr. Severin, str.
Z a b r a u t u l u i n r. 7 A , j u d . M e h e d i n t i ,
CUI:38704372, inregistrata in RFO II sub nr.
0918, prin reprezentant asociat coordonator
Serban Valeriu, conform Sentintei nr. 11 din
data de 23.01.2020, pronunţată de Tribunalul
Caras Severin, Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr.
2427/115/2019, scoate la vânzare, la pretul
stabilit prin Raportul de Evaluare nr.
20258/28.06.2021, bunurile mobile: - Tractor
Deutz Fahr 6155 cu seria WSXCA40200
LD50228, An fabricatie 2018, Culoare Verde,
Stare: Foarte buna, Ore functionare 60, la
pretul de pornire al licitatiei de 78.000 Euro

Exclusiv T.V.A (echivalentul in lei la cursul
BNR din ziua platii); -Incarcator frontal Stoll
FZ 60.1 cu serie 7124711, An fabricatie 2019,
Stare Foarte Buna, Culoare negru, la pretul de
pornire al licitatiei de 7.000 Euro Exclusiv
T.V.A (echivalentul in lei la cursul BNR din
ziua platii); -Cupa Stoll Robust M 2,40 MH cu
seria 5954455, An fabricatie 2019, Stare Foarte
Buna, Culoare negru, la pretul de pornire al
licitatiei de 900 Euro Exclusiv T.V.A (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii).
Total valoare bunuri mobile valorificate in bloc
85.900 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei
la cursul BNR din ziua platii). Licitatia va avea
loc în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuţului, nr.7A, jud.
Mehedinţi la data de 20.10.2021 orele 14:00.
Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul
judiciar procedează la vânzarea bunurile
mobile, conform Raportului de evaluare nr.
20258/28.06.2021 o reprezinta Sentința nr. 11
din data de 23.01.2020 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic în dosarul de insolvență nr.
2427/115/2019. Participarea la licitaţie este
condiţionată de consemnarea în contul unic de
insolventa al debitoarei Popovici Nelu
Persoana Fizica Autorizata pana la data de
19.10.2021 orele 1700, a unei cauţiuni de 10%
din preţul de pornire pentru bunurile mobile şi
achiziţionarea caietului de sarcini in suma de

500,00 lei exclusiv TVA. Cont deschis la Banca
Romaneasca S.A., sub nr. RO11BRMA09991
00090497019. Somam pe toti cei care pretind
vreun drept asupra bunului imobil sa anunțe
lichidatorul judiciar înainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea
prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0252/354399 email:
office@consultant-insolventa.ro. Lichidator
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala
Timis, prin ec. Serban Valeriu.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Consiliul Local Brebu, comuna Brebu,
Str.Gării nr.21, județul Caraș-Severin, telefon/
fax: 0255.232.524, e-mail: primaria_brebu@
yahoo.com, cod fiscal 3227629. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: Teren în
suprafață de 367 mp, situat în fața societății
SC AVA ISCUSIT HOUSE SRL, din localitatea Brebu, nr.248 (fostul SMT -Stațiunea de
M a ș i n i ș i Tr a c t o a r e ) , c o n f o r m
H.C.L.nr.57/28.09.2021 și temeiului legal:
O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art.332-333. Terenul
este cuprins în domeniul public al Comunei

Brebu. 3. Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: La
cerere, de la sediul instituției, Compartimentul
Secretariat. 3.2.Denumirea și datele de contact
ale serviciului/compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Se poate
obține de la Compartimentul Secretariat din
cadrul Primăriei Comunei Brebu, comuna
Brebu, Str.Gării nr.21, județul Caraș-Severin.
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019, privind
Codul administrativ: 20Lei/exemplar, se achită
numerar la Casieria Primăriei Comunei Brebu.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificarilor:
25/10/2021, ora 14.00. 4.Informații privind
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 02/11/2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Brebu, comuna Brebu, Compartimentul Secretariat, Str.Gării nr.21, județul Caraș-Severin.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur
exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior
și unul interior. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofer-

DECESE

telor: 02/11/2021, ora 11.00, Primăria Comunei
Brebu, comuna Brebu, Str. Gării nr.21, județul
Caraș-Severin. 6.Denumirea, adresa, numărul
de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului
Caraș-Severin, Reșița, Str.Horea nr.2-4, județul
Caraș-Severin, telefon: 0255.213.304, fax:
0255.211.554, e-mail: ecris.115@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 11/10/2021.

PIERDERI
l Pierdut aparat de marcat electronic fiscal,
avand elementul de identificare: EXPERT SX
MARCA -EXPERT SX 02, MODEL EXPERT
SX, SERIA APARATULUI 2EX012470, seria
fiscala a aparatului 7000109884, configuratia
casei de marcat electronica definita de Art.17,
Lit f) din HG479/2003 de la firma SC AOA
Events Agency SRL CUI 28919919.
l Pierdut certificat de ambarcațiune de agrement cu seria 04817 emis de Căpitania Portului
Tulcea la data de 17.04.2008 pentru ambarcațiunea 0835-TL, proprietar Murgulet Gheorghe.
Îl declar nul.

