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OFERTE SERVICIU
SC Don Pedro SRL din Comuna 

Budești, jud.Vâlcea, angajează 15 
Manipulanți mărfuri, cu cod COR 
933303,  1 Automatist, cu cod COR 
742201, 2 Strungari universali, cu 
cod COR 722413, 1  Maistru 
mecanic, cu cod COR 311508. Se 
solicită cunoștințe de limba engleză. 
Se oferă salariu brut 2.550Lei. Relații 
la telefon: 0785.106.416. CV-urile se 
pot trimite la adresa  de email: docu-
mentesuport@gmail.com până la 
data de 20.06.2022.

SC Eurest Rom SRL  din Bucu-
rești, Sector 4, angajează 30 Ajutori 
ospătar, cu cod COR 513101, pentru 
punctele de lucru din Comuna Bradu 
și oraș Mioveni, jud.Argeș. Se solicită 
cunoștințe de limba engleză. Se oferă 
salariu brut 2.550Lei. Relații la 
telefon: 0785.106.416. CV-urile se pot 
trimite la adresa  de email: documen-
tesuport@gmail.com până la data de 
20.06.2022.

Institutul Național de Cercetare 
Dezvoltare pentru Fizica Pămân-
tului, cu sediul în orașul Măgurele, 
str.Călugăreni, nr.12, județul Ilfov, 
cod poștal 077125, organizează 
concurs pentru ocuparea  următoa-
relor posturi: 3 post de muncitor 
pentru Observatorul Seismologic 
Bucovina; 1 post de muncitor pentru 
Observatorul Seismologic Timișoara; 
1 post de operator pentru Observa-
torul Seismologic Timișoara. Condi-
țiile de concurs, regulamentul, 
metodologia, calendarul concursului, 
fișa postului și actele necesare 
înscrierii sunt afișate la sediul 
INCDFP din str.Călugăreni nr.12, 
oraș Măgurele, jud.Ilfov si pe pagina 
web (www.infp.ro). Dosarele de 
înscriere se depun la sediul INCDFP- 
Compartimentul Resurse Umane, în 
termen de 15 de zile de la data publi-
cării anunțului  în format letric și 
digital. Informații suplimentare pot fi 
obținute la Compartimentul Resurse 
Umane, tel.021/405.06.70 int.144.

Centrul Cultural „Lucian Blaga” 
Sebeș organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a unui post vacant: 
Șef serviciu -personal contractual, 
perioadă nedeterminată, în cadrul 
Serviciului contabilitate, Buget, Sala-
rizare, Personal, Achiziții, Adminis-
trativ, Gestiune. Probele stabilite 
pentru postul de Șef serviciu – 
personal contractual: probă scrisă și 
interviu. Data, ora și locul desfășu-
rării concursului: 06 iulie 2022, ora 
10:00, Sebeș, bd Lucian Blaga, nr.45 
–proba scrisă. Data, ora și locul 
desfășurării interviului: 12 iulie 
2022, ora 10:00, Sebeș, bd Lucian 
Blaga, nr. 45 –proba interviu, doar 
acei candidați care au obținut la 
proba scrisă minimum 70 puncte. 
Termenul limită de depunere a dosa-
rului de înscriere: 28 iunie 2022, ora 
15:00. La depunerea dosarelor, actele 
se prezintă în copie și în original. 
Condiţii de participare pentru 1 post 
de Șef Serviciu - personal contrac-
tual, perioadă nedeterminată în 
cadrul Serviciului Contabilitate, 
Buget, Salarizare, Personal, Achi-
ziţii, Administrativ, Gestiune: -studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă în domeniul 
știinţelor economice; -minim 7 ani 

vechime în specialitatea studiilor; - 
cursuri/specializări în domeniul 
Achizițiilor Publice (dovedite prin 
diplomă/certificat). Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la 
secretariatul Centrului Cultural 
„Lucian Blaga” Sebeș, din Munici-
piul Sebeș, bd. Lucian Blaga, nr. 45. 
Condițiile de participare sau alte 
informații suplimentare se pot obține 
la sediul instituției, la Secretariat sau 
la nr. de telefon 0372.930.929, în 
intervalul orar 09:00-15:00.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Algoritm Construcții S3 SRL 

închiriază 12.000mp din obiectivul 
Hala Laminor, situat pe Bld Basara-
biei nr. 256. Operatorii interesați pot 
solicita documentația de atribuire pe 
emailul: office@acs3.ro. Mai multe 
informații pe: acs3.ro la secțiunea 
anunțuri. Ofertele se pot depune 
pana la 14.06.2022 ora 12:00.

CITAŢII
Lichidatorul judiciar desemnat 

pentru Linico Rasiro SRL, prin 
Sentința Civilă nr.606 din data de 
02.06.2022, pronunțată de Tribunalul 
Timiș, Secţia a II- a Civilă, în 
dosarul 2148/30/2022 solicită admi-
nistratorului social al debitoarei să 
depună toate documentele prevăzute 
de 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 
privind procedurile de prevenire a 
insolvenţei și de insolvenţă la dosarul 
menţionat. De asemenea, solicită 
creditorilor să depună la Registra-
tura Tribunalului Timiș, în dosarul 
nr.2148/30/2022, până la data de 
18.07.2022, situația creanțelor recla-
mate în conformitate cu Legea 
85/2014 pentru întocmirea Tabelului 
preliminar al creanțelor, anexân-
du-se copii ale actelor doveditoare.

Va anuntam ca in dosarul nr. 
8080/55/2021al Judecatoriei Arad s-a 
deschis procedura de declarare a 
mortii numitilor Peter Szabo Andras, 
Peter Szabo Rozalia, Voros Veronica, 
Fiegel Elisabeta nascuta Varga, toti 
cu ultimul domiciliu cunoscut in loc. 
Turnu nr. 107, oras Pecica, judetul 
Arad, cu invitatia ca orice persoana 
care poate oferi date pe care le 
cunoaste in legatura cu cu cei dispa-
turi sa le comunice Judecatoriei 
Arad, in termen de 2 luni de la data 
publicarii prezentului anunt.

DIVERSE
Just Insolv SPRL notifica intrarea 

in procedura generala a falimentului 
in dosarul nr. 4836/105/2021, Tribunal 
Prahova, conform Sentintei nr. 328 
din data de 03.06.2022 privind pe 
Atlas Prest Serv SRL, cu urmatoarele 
termenele: depunere declarații 
creanță nascute dupa deschiderea 
procedurii 18.07.2022, întocmirea 
tabelului suplimentar al creanțelor 
18.08.2022, întocmirea tabelului defi-
nitiv consolidat 16.09.2022.

Just Insolv SPRL notifica intrarea 
in procedura generala a falimentului 
in dosarul nr. 4772/105/2021, Tribunal 
Prahova, conform Sentintei nr. 327 
din data de 03.06.2022 privind pe 
Vigo Real Estate SRL, cu urmatoa-
rele termenele: depunere declarații 
creanță nascute dupa deschiderea 
procedurii 18.07.2022, întocmirea 

tabelului suplimentar al creanțelor 
18.08.2022, întocmirea tabelului defi-
nitiv consolidat 16.09.2022.

Just Insolv SPRL notifica intrarea 
in procedura generala  a falimentului 
in dosarul nr. 259/105/2019, Tribunal 
Prahova, conform Sentintei nr. 329 
din data de 03.06.2022 privind pe 
Gossip Clothing SRL, cu urmatoa-
rele termenele: depunere declarații 
creanță nascute dupa deschiderea 
procedurii 18.07.2022, întocmirea 
tabelului suplimentar al creanțelor 
18.08.2022, întocmirea tabelului defi-
nitiv consolidat 16.09.2022.

Just Insolv SPRL notifica intrarea 
in procedura generala  a falimentului 
in dosarul nr.  5454/105/2021, 
Tribunal Prahova, conform Sentintei 
nr. 323  din data de 03.06.2022 
privind pe Exakt Construction Inter-
national SRL, cu urmatoarele terme-
nele: depunere declarații creanță 
nascute dupa deschiderea procedurii 
18.07.2022, întocmirea tabelului 
suplimentar al creanțelor 18.08.2022, 
întocmirea tabelului definitiv conso-
lidat 16.09.2022.

Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii generale a insol-
ventei in dosarul nr. 961/105/2022 
Tribunal Prahova, conform Sentintei 
nr. 301  din data de 25.05.2022 
privind pe Eleni Partners SRL, cu 
urmatoarele termene: depunere 
declarații creanță 08.07.2022, întoc-
mirea tabelului preliminar al crean-
țelor 27.07.2022, întocmirea tabelului 
definitiv 22.08.2022, prima Adunare 
a Creditorilor avand loc in data  
01.08.2022, orele 12:00 la sediul admi-
nistratorului judiciar din Ploiești, str. 
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

Anunt public privind depunerea 
solicitarii de emitere a acordului de 
mediu. CTPARK KM 23 NORTH 
SRL anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Hala productie si depozi-
tare, circulatii de incinta, parcaje, 
platforme, imprejmuire teren, cabina 
poarta, poarta de acces, anexe 
tehnice (bazin de retentie, casa 
pompe, bazine sprinklere si hidranti, 
posturi TRAFO, amenajari exteri-
oare, bransamente si organizare de 
santier, Rh- P+mezanin, Hmax 15m- 
constructie in 3 faze“,propus a fi 
realizat in com.Bolintin-Deal, satul 
Bolintin Deal, cod postal:087015, nr. 
cadastral 36310 (fost 35153,35154), 
jud.Giurgiu. Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, 
sos.Bucuresti, nr. 111, sc.A+B si la 
sediul CTPARK KM 23 NORTH 
SRL din sat. Dragomiresti Deal, 
com.Dragomiresti-Vale, Tarla-76, 
Cladirea 1, biroul nr.6, et.1, jud. Ilfov. 
Observatiile publicului se primesc la 
sediul A.P.M. Giurgiu, in zilele de 
luni-joi, intre orele 9.00-14.00 si vineri 
intre orele 9.00-12.00.

Hotărăște: Admite cererea formu-
lată de reclamanții Marin Maria, 
CNP 2590428185981 și  Marin 
Gheorghe, CNP 1811013161524, 
ambii domiciliați în satul/comuna 
Ișalniţa, str.A.I. Cuza, nr.20, jud.Dolj 
și cu domiciliul procesual la Cabinet 
avocat Dumitrașcu Danela în 
Craiova, str.A.I. Cuza, nr.22, sc.2, 

camera 4 jud.Dolj, în contradictoriu 
cu paratul Marin Constantin, CNP 
1510312163286, cu ultim domiciliu in 
satul/comuna Isalnita, str.A.I. Cuza, 
nr.20, prin curator Vlăduț Lioara, cu 
domiciliu în Ișalnița, str. E. Opran, 
nr.6, jud.Dolj, având ca obiect decla-
rarea judecătorească a morții. 
Declară decesul pârâtului Marin 
Constantin la data de 31.05.2016, 
acesta fiind născut la data de 
12.03.1951, în com.Ișalnița, fiul lui 
Ion și Tudora, cu ultim domiciliu 
cunoscut în Craiova, satul și com.
Ișalnița, str.A.I. Cuza, nr.20, jud.
Dolj. Dispune efectuarea mențiunilor 
necesare privind decesul în registrul 
de stare civilă, după rămânerea defi-
nitivă a prezentei hotărări.

In data de 08.06.2022 a fost 
depusa, pe rolul Tribunalului Bucu-
resti, Sectia a-IV-a Civila, cererea de 
dobandire a personalitatii juridice si 
de inscriere in Registrul Partidelor 
Politice a Aliantei Femeilor Crestine 
din Romania.

P.K. GREEN S.R.L. avand sediul 
in Str.Barbu Vacarescu nr.201, Birou 
nr.8, Et.11, Sect.2, Bucuresti titular 
al plan urbanistic zonal pentru 
modificare reglementari aprobate cu 
H.C.L. nr.230 din 29.06.2020, extin-
dere centru comercial si construire 
functiuni mixte - locuinte colective si 
functiuni complementare, alimen-
tatie publica, parcare multietajata, 
amplasare totem si semnale publici-
tare, amenajare accese si cai de 
circulatie pietonala si carosabila, 
realizare rampa acces, spatii verzi 
plantate anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obti-
nere a avizului de mediu pentru 
planul mentionat si declansarea 
etapei de incadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultata la sediul 
ACPM (autoritatea competenta 
pentru protectia mediului) cu sediul 
in Str.Gh.Gr. Cantacuzino nr.306, 
Ploiesti, Jud.Prahova, de luni pana 
vineri intre orele 900 - 1300. Obser-
vatii/comentarii si sugestii se primesc 
in scris la sediul ACPM*, in termen 
de 15 zile lucratoare de la data publi-
carii anuntului.

ADUNĂRI GENERALE
Convocator. Subscrisa, Consultant 

Insolventa SPRL, cu sediul  in Dr.Tr.
Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud. 
Mehedinti, CUI 31215824, inregis-
trata in RFO II sub nr. 0649, prin 
asociat coordonator Popescu Emil in 
calitate de lichidator judiciar al debi-
toarei SC Green Valley SRL – în fali-
ment, in bancruptcy, en faillite, cu 
sediul in Dr.Tr.Severin, str.George 
Cosbuc nr.3A, camera 5, sc.1, et.
Sub s o l ,  ap. 3,  jud .Mehe d i nt i , 
J25/24/2017, CUI:18798259, conform 
Sentintei nr. 20 din 02.03.2022 
pronuntata de Tribunalul Mehedinti 
in dosarul nr. 2844/101/2020*, în 
temeiul art. 53 alin. (1) și art.  58 alin. 
(1) lit. g) din Legea 85/2014, coroborat 
cu dispozitiile OUG nr. 62/07.05.2020 
pentru adoptarea unor măsuri în 
domeniul societăţilor, în vederea 
desfășurării reuniunilor organelor 
statutare, convoacă Adunarea Gene-
rală a Asociatilor SC Green Valley 
SRL care se va desfășura în DATA de 
16.08.2022, ORA 14:00, la sediul lichi-
datorului judiciar Consultant Insol-
venta SPRL din Dr.Tr.Severin, str.

Zăbrăuțului nr.7A, județul Mehedinți. 
Ordine de zi: 1. Constatarea incetarii 
mandatului administratorului special 
dom nul  Conversano Anton io, 
conform Adresei inregistrata la biroul 
lichidatorului judiciar sub nr. 170 din 
data de 08.06.2022. 2. Desemnarea 
unui administrator special care să 
reprezinte interesele societății și ale 
asociatilor și care să participe la 
procedura de faliment a debitorului 
SC Green Valley SRL, precum și 
stabilirea retribuției acestuia. Accesul 
Asociatilor la Adunarea Generală se 
face în baza procurii speciale acor-
dată persoanei fizice/juridice care îi 
reprezintă. Asociatii Societății au 
posibilitatea de a vota prin corespon-
dență. În acest sens, pe baza convoca-
torului, asociatii vor prezenta, în 
forma scrisă, sub semnătură și cu 
aplicarea ștampilei, comentariile și 
poziția lor cu privire la fiecare aspect 
de pe ordinea de zi. Avand in vedere 
măsurile de prevenire a răspândirii 
virusului COVID 19 (CORONA-
VIRUS), solicitam ca transmiterea 
voturilor sa se realizeze in conformi-
tate cu dispozitiile art. 3 din OUG nr. 
62/07.05.2020 pentru adoptarea unor 
măsuri în domeniul societăţilor, în 
vederea desfășurării reuniunilor 
organelor statutare, la adresa de 
e-mail: o²ce@consultant-insolventa.
ro. Consultant Insolventa S.P.R.L.  
prin ec. Popescu Emil in calitate de 
lichidator judiciar al debitoarei SC 
Green Valley SRL.

Convocator Subscrisa, Consultant 
Insolventa SPRL Filiala Timis, cu 
sediul in Timisoara, str.Nicu Fili-
pescu nr.4, ap.14, ju.Timis si sediul 
ales in Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului 
nr.7A, jud.Mehedinti, CUI 38704372, 
inregistrata in RFO II sub nr. 0918, 
prin reprezentant asociat coordonator 
Serban Valeriu, in calitate de lichi-
dator judiciar al debitoarei SC D&G 
Agricolture Enterprise SRL - în fali-
ment, 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, conform Sentintei 
nr. 43/2021 din data de 06.10.2021, 
pronunţată de Tribunalul Mehedinti 
Secţia a II - a Civilă de Contencios 
Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 
1726/101/2019, în temeiul art. 53 alin. 
(1) și art.  58 alin. (1) lit. g) din Legea 
85/2014, coroborat cu dispozitiile 
OUG nr. 62/07.05.2020 pentru adop-
tarea unor măsuri în domeniul socie-
tăţilor, în vederea desfășurării 
reuniunilor organelor statutare, 
convoacă.Adunarea Generală a 
Asociatilor SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL care se va desfășura 
în DATA de 16.08.2022, ORA 1400, la 
sediul ales al lichidatorului judiciar 
Consultant Insolventa SPRL Filiala 
Timis din Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului nr.7A, județul Mehedinți. Ordine 
de zi: 1. Constatarea incetarii manda-
tului administratorului special 
dom nul  Conversano Anton io, 
conform Adresei inregistrate la biroul 
lichidatorului judiciar sub nr. 205 din 
data de 08.06.2022. 2. Desemnarea 
unui administrator special care să 
reprezinte interesele societății și ale 
asociatilor și care să participe la 
procedura de faliment a debitorului 
SC D&G Agricolture Enterprise SRL, 
precum și stabilirea retribuției aces-
tuia. Accesul Asociatilor la Adunarea 
Generală se face în baza procurii 
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speciale acordată persoanei fizice/
juridice care îi reprezintă. Asociatii 
Societății au posibilitatea de a vota 
prin corespondență. În acest sens, pe 
baza convocatorului, asociatii vor 
prezenta, în forma scrisă, sub semnă-
tură și cu aplicarea ștampilei, comen-
tariile și poziția lor cu privire la 
fiecare aspect de pe ordinea de zi.  
Avand in vedere măsurile de preve-
nire a răspândirii virusului COVID 
19 (CORONAVIRUS), solicitam ca 
transmiterea voturilor sa se realizeze 
in conformitate cu dispozitiile art. 3 
din OUG nr. 62/07.05.2020 pentru 
adoptarea unor măsuri în domeniul 
societăţilor, în vederea desfășurării 
reuniunilor organelor statutare, la 
adresa de e-mail: office@consul-
tant-insolventa.ro. Consultant Insol-
venta S.P.R.L. Filiala Timis prin ec. 
Serban Valeriu in calitate de lichi-
dator judiciar al debitoarei SC D&G 
Agricolture Enterprise SRL. 

LICITAŢII
Subscrisa Evrika Insolvency 

IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al Ingineria 
De Valoare RO SRL, desemnat prin 
incheierea de sedinta din data de 
04.10.2021 pronunţată de Tribunalul 
Bucuresti, Secţia a VII - a Civila, în 
dosarul nr. 33418/3/2016, anunta scoa-
terea la vanzare a bunului mobil aflat 
in proprietatea societatii Ingineria De 
Valoare RO SRL, constand in mijloc 
de transport: autoturism Skoda Fabia, 
2001, motorină/ 1.896 cc in valoarea 
de 900 euro exclusiv TVA. Vanzarea 
bunurilor mobile apartinand societatii 
falite se va organiza in data de 
21.06.2022 ora 14.00, prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care 
bunul mobil nu se va adjudeca la 
termenul de licitatie stabilit, se vor 
organiza alte 2 (doua) licitatii sapta-
manale in datele de 28.06.2022 si 
05.07.2022 la aceeasi ora, in acelasi loc 
si in aceleasi conditii. Locul de desfa-
surare a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.
M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor 
depune documentele de inscriere la 
licitatie mentionate in caietul de 

sarcini, cel tarziu pana in preziua lici-
tatiei, ora 12.00. Date despre starea 
bunului, pretul acestuia, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si modul 
de organizare a acestora se pot obtine 
din caietul de sarcini intocmit de lichi-
datorul judiciar. Caietul de sarcini se 
poate achizitiona de la sediul lichida-
torului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, 
sector 3. Costul unui caiet de sarcini 
este de 300 lei exclusiv TVA. Achizitio-
narea caietului de sarcini este obliga-
torie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel. 021.227.28.81.

Debitorul SC Tranzitiv Internati-
onal  SRL, cu sediul în Dr.Tr.Severin, 
str.Eroii de la Cerna, nr.33, jud. Mehe-
dinţi, CIF:17190562, J25/78/2005, 
aflata  în procedură de faliment in 
bankruptcy, en faillite în dosar nr. 
3297/101/2016 prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL repre-
zentat de Popescu Emil, cu sediul în 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, 
jud.Mehedinţi, scoate la vânzare 
conform hotararii adunarii credito-
rilor din data de 24.02.2021: - Bunul 
imobil SPATIU COMERCIAL P+1E 
(Etajul nefinalizat) cu Sc la sol = 285 
mp, Su Parter = 226 mp, numar 
cadastral 60591-C1, situat in Dr.Tr.
Severin, B-dul Tudor Vladimirescu, 
nr. 115, Judeţul Mehedinţi, nr. 
CF60591 Dr.Tr.Severin, terenul in 
suprafata de 338 mp cu nr cadastral 
60591 este luat in concesiune de la 
Primaria Mun. Dr.Tr.Severin pe o 
perioada de 42 de ani incpeand cu 
anul 2007, la pretul de 112510 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.26 din data de 
29.06.2020 de deschidere a procedurii 
de faliment pronunțată de către jude-
cătorul sindic in dosarul de insolvență 
nr.3297/101/2016. Licitaţia va avea loc 
la biroul lichidatorului judiciar din 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, 
jud.Mehedinţi la data de 28.06.2022 
orele 15:00. Informam toti ofertanţii 
care vor să participe la sedinta de lici-
taţie faptul că sunt obligaţi să depuna 

o garanţie reprezentand 10% din 
preţul de pornire al licitaţie si sa achi-
ziționeze caietul de sarcini in suma de 
1000 lei plus TVA. Cont unic de insol-
vență: RO11BRMA 0999100083794804 
deschis la Banca Romaneasca Dr.Tr.
Severin. Invităm pe toti cei care vor sa 
participe la ședinţa de licitaţia din 
data de 28.06.2022 să depună oferte de 
cumpărare pana la data de 27.06.2021 
orele 17:00 dovada de consemnare a 
pretului de 10%. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra bunu-
rilor 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, lichidatorul judiciar reco-
manda ca participarea la licitatie sa 
aiba loc prin sistem de videoconfe-
rinta, iar in masura in care se doreste 
participarea fizica se impune prezenta 
unui singur participant care sa 
respecte masurile impune de autopro-
tectie (masca, manusi, etc.). Relaţii la 
telefoane: 0742592183, tel./fax: 
0252354399 sau la adresa de email: 
o«ce@consultant-insolventa.ro. Lichi-
dator judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL prin ec. Emil Popescu.

Anunţ privind vânzarea prin lici-
taţie publică a unui teren, proprietate 
privată a Municipiului Galaţi, situat 
în: - strada Traian nr. 110. 1. Infor-
maţii generale privind vânzătorul, în 
special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefon și/
sau adresa de e-mail a persoanei de 
contact: Municipiul Galaţi - cod fiscal 
3814810, strada Domnească nr. 54, 
camera 106, Telefon: 0236/307.743, 
Fax: 0236461460, Email: licente@
primariagalati.ro, persoanele de 
contact: Manu Mariana, Chiţu Laura, 
Crivăţ Liliana. 2. Informaţii generale 
privind obiectul vânzării, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie supus vânzării: - Teren 
intravilan, în suprafaţă de 77 mp, 
situat în strada Traian nr. 110, aparţi-
nând domeniului privat al munici-
piului Galaţi, care se identifică în 
cartea funciară a municipiului nr. 

113588, nr. cadastral 113588, liber de 
construcţii. Vânzarea se face conform 
O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii 
Consiliului Local nr. 154 din data 
30.03.2022, preţul de pornire fiind de 
16.424,93 euro, fără TVA. 3. Infor-
maţii privind documentaţia de atri-
buire: se regăsesc  în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: documentaţia de 
atribuire se poate ridica de la sediul 
Primăriei Municipiului Galaţi; 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului/ 
compartimentului din cadrul vânzăto-
rului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: Biroul Concesiuni, Vânzări 
Terenuri, Cabinete Medicale, locali-
tatea Galaţi, strada Domnească, nr. 
54, camera 106, judeţul Galaţi; 3.3. 
Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor Ordo-
nanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019: 30 de lei, se poate achita cu 
numerar la casieria primăriei; 3.4. 
Data limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor este: 07.07.2022, ora 14:00. 4. 
Informaţii privind ofertele: 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor este: 
15.07.2022, ora 12:00; 4.2. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și 
locul la care se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor este: 
19.07.2022, ora 15:00, la sediul Primă-
riei Municipiului Galaţi, strada 
Domnească nr. 54, judeţul Galaţi. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail 
a instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Muni-
cipiului Galaţi, strada Brăilei nr. 153, 
judeţul Galaţi, tel: 0236/412.130, email: 
tr-galati-comunicare@just.ro.

PIERDERI
Cristian Impex SRL pierdut docu-

ment de înregistrare pentru sigu-
ranța al imentelor, el iberat de 
ANSVSA în 2021 pentru loc. Poarta 
Albă, com. Poarta Albă, str. Coloni-
ilor, nr. 1B, Constanța.

Subsemnata Marin Mirela, preșe-
dinte al asociației Mihai Învinge 
Autismul, declar pe propria răspun-
dere că în data de 18.05.2022 s-au 
pierdut următoarele acte ale asocia-
ției: -hotărârea de înființare a asocia-
ției de la Judecătoria Sect.3, -actul 
constitutiv al asociației, -statutul 
asociației, -actul constitutiv al asoci-
ației, -contract prestări servicii între 
asociație și  banca FirstBank, 
-contract prestări servicii între asoci-
ație și Multicontexpert.

Pierdut certificat de înregistrare 
B1230862/21.03.2008 al Răzvan 
Forest SRL Pluton, J27/1029/2004, 
CUI: 16631385. Îl declar nul.

Mihnea Radu, Mihaela Cotîrnea

ipar  ea rin  ucure  
i aramond lu


