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@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

OFERTE SERVICIU
Asociația de Proprietari nr. 22
Calea București -Craiova, Bloc 27A
-Parter, primim oferte pentru
modernizare ascensor, cabină cu ușă
automată -Bloc A22, kit electric
- m o t o r, B l o c 2 7 D , t e l e f o n :
0770.686.909.
Darco Reabilitari Grup S.R.L.
,anunta vacantarea urmatoarelor
posturi:2 posturi de faiantar,5
posturi de zugrav,2 posturi de
rigipsar si 1 post de zidar.CV-urile se
pot depune la adresa de mail: esat.
chr@gmail.com, pana la data de
18.04.2022.
TermoStarTek SRL Mureș angajează conducător auto profesionist
mărfuri pe comunitate. Informații
la: termostartek@gmail.com
SC MBE-BO SRL, având CUI:
24615135, cu sediul în Com.Ghelința,
Nr.1000, Jud.Covasna, angajează
Muncitor necalificat în Silvicultură
COD COR 921502- 1 posturi.
Cerințe: studii medii, cunoștințe în
domeniul silviculturii. Selecția are loc
în data de 14.04.2022, ora 08.00, la
sediul societații.
Professional Fresh Cleaner SRL
angajează 2 lucrători pe postul de
curățătoreasă lenjerie (COR 912102)
locația din Brașov. Candidații
trebuie să aibă studii generale, să
cunoască specificul muncii și să
cunoască limba engleză la nivel
minim. Programări interviu la
telefon: 0799.977.799.
Patiseria Illyrian SRL din Vladimirescu angajează 5 lucrători bucătărie (spălători vase mari)- cod COR
941201, condiții minime: studii
gimnaziale (8 clase), cunoștințe
limba engleză. CV-urile se depun pe
e-mail la adresa: expertoffice8@
gmail.com. Vor fi luate în considerare CV-urile primite până la data
de 15.04.2022. Selecția candidaților
va avea loc în data de 16.04.2022 și
constă în concurs de CV-uri. Informații la telefon: 0740.530.807.
Royal Brutarie&Patiserie SRL
din Arad angajează 5 lucrători
bucătărie (spălători vase mari)- cod
COR 941201, condiții minime:
studii gimnaziale (8 clase), cunoștințe limba engleză. CV-urile se
depun pe e-mail la adresa: expertoffice8@gmail.com. Vor fi luate în
considerare CV-urile primite până la

data de 15.04.2022. Selecția candidaților va avea loc în data de
16.04.2022 și constă în concurs de
CV-uri. Informații la telefon:
0740.530.807.
SC Banualumin SRL, având
CUI:41009279, cu sediul în Sat
Șiliștea Snagovului, Comuna Gruiu,
Siliștea-Ciolpani, nr.199, spațiul de
315mp- Hala C11, Secțiunea 1 Usa
acces zona, Județ Ilfov, angajează:
Confecționer tâmplărie din
aluminiu și mase plastice, cod COR
712409- 1 post. Cerințe: vechime 6
luni, studii medii, cunoștințe de
limba engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor . Selecția are loc
în data de 15.04.2022, ora 09.00, la
sediul societății.
A.N.„Apele Române”
-A.B.A.Buzău Ialomița
-S.G.A.Călărași, cu sediul în mun.
Călărași, Șos.Chiciu nr.2, anunță
scoaterea la concurs a trei posturi
vacante de: -1 post inginer la
Compartimentul DAII, -1 post
inginer la Biroul S.U. și -1 post
expert achiziții publice la Compartimentul RURPA-A în data de
10.05.2022. Relații la telefon:
0242/316.680, int.103.

SC Panfile Edile SRL, având
CUI:34503813, cu sediul în Municipiul Galați, Strada Aviatorilor, Nr.4,
camera 3, Bloc Z1, Scara 2, Etaj 4,
Ap.35, Judet Galați, angajează:
Zidar rosar-tencuitor cu cod COR
711205- 6 posturi. Cerințe: studii
medii, cunoștințe de limbă engleză,
cunoștințe în domeniul construcțiilor. Selecția are loc în data de
15.04.2022, ora 10.00, la sediul societății.

termen de valabilitate, permis
conducere categoria B și D. Dosarele se depun la sediul Primăriei în
termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunțului, respectiv
de la data de 14.04.2022 până la
data de 29.04.2022, ora 16:00. Alte
informaţii pot fi obţinute la doamna
Gheorghe Varvara– Funcționar,
Primăria Dascălu, email: contact@
comunadascalu.ro, telefon:
021.267.31.88.

SC Graniti Cris Design SRL,
având CUI: 34629685, cu sediul în
Sat Lunca, Comuna Băița, Nr.87C,
Județ Hunedoara, angajează:
Tăietor, șlefuitor, lustruitor piatră,
marmură, cu cod COR 711304- 4
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de limbă engleză, cunoștințe în
domeniul producției. Selecția are loc
în data de 15.04.2022, ora 10.00, la
sediul societății.

În data de 10-05-2022, ora 10 va
avea loc la sediul Primăriei orașului
Mărășești, Str. Siret nr.1, jud.
Vrancea, Concursul pentru
ocuparea a unui post vacant,
personal contractual de execuție, pe
perioadă nedeterminată instructor
sportiv debutant, din Clubul Sportiv
Orășenesc “Viitorul” Mărășești, din
subordinea Consiliului local al
orașului Mărășești, jud. Vrancea.
Condiții de participare: Generale:
conform art.3 din HG 286/2011,
modificată și completată. Specifice
pentru post: -diplomă/ adeverință
absolvire studii medii cu diplomă de
bacalaureat; -vechime în muncă: nu
este cazul. În termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării
anunțului, la sediul Primăriei
orașului Mărășești se vor depune

Primăria Dascălu cu sediul în str.
Victoriei nr.87, comuna Dascălu,
județ Ilfov organizează în data de
10.05.2022 concurs recrutare pentru
postul de Șofer– Compartiment
Monitorizare Unități de Învățământ. Condiţii de participare: studii
medii/ generale, vechime în muncă:
5 ani, atestat transport persoane în
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dosarele de participare la concurs,
conform art.6 din HG nr.286/2011
modificată și completată. Concursul
va avea următoarele etape: 1.
Selecția dosarelor: între 03.05–
04.05-2022; 2. Proba scrisă: 10-052022, ora 10:00; 3.Interviul- data va
fi anunțată odată cu afișarea rezultatelor probei scrise. Bibliografia și
anunțul concursului vor fi afișate pe
site-ul și pe tabela de afișaj ale
Primăriei orașului Mărășești. Relații
suplimentare, la sediul Primăriei
orașului Mărășești și la tel.
0237260150.
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice -A.N.R.S.C.,
cu sediul în strada Lucian Blaga
nr.4, sector 3, București, organizează
concurs pentru ocuparea unui post
contractual, de execuție, vacant, pe
durată nedeterminată. Concursul se
desfășoară: -în data de 10.05.2022,
ora 10.00, proba scrisă; -în data de
13.05.2022, ora 10.00, interviul.
Direcția generală reglementări,
autorizări -Serviciul licențe: expert
gradul profesional IA -1 post.
Condiții specifice: -studii de specialitate: studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în domeniul tehnic sau
economic; vechime în specialitatea
studiilor 6 ani și 6 luni. Concursul se
organizează în data de 10.05.2022
-proba scrisă și în data de 13.05.2022
-interviul, la sediul A.N.R.S.C.
Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune la sediul A.N.R.S.C.
până la data de 02.05.2022, inclusiv,
după următorul program: de luni
până vineri, între orele 10.00-13.00.
Condițiile de participare, bibliografia și actele solicitate candidaților
pentru dosarul de înscriere se
afișează la sediul instituției și pe
pagina de internet: www.anrsc.ro.
Relații suplimentare se pot obține la
sediul A.N.R.S.C.și la numărul de
telefon: 021.317.97.51, int.132, 133.
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: Un post vacant de personal
civil contractual, șef formație
muncitori gr.II din cadrul Secției
Stațiunea Băneasa, Formația deservire/Sector tehnic-administrativ;
studii: medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat, vechime în muncă: 5
ani, vechimea în specialitate: 5 ani,
perfecționări/specializări: curs de
calificare (de tip Tehnician) în
domeniul mecanic auto/electromecanic auto, astfel: - 02.05.2022, ora
13.00 -- data limită de depunere a
dosarelor; - 12.05.2022, ora 09.00 –

proba scrisă; - 18.05.2022, ora 09.00
– proba practică; - 24.05.2022, ora
09.00 – interviu. Date de contact ale
secretarului comisiei: Angelica
DINU, telefon 0721.773.460 între
orele 08.00-13.00.
Un post vacant de personal civil
contractual, muncitor calificat gr. I
din cadrul Secției Stațiunea
Băneasa, Formația deservire/Sector
tehnic-administrativ; studii: medii
sau generale, vechime în meserie: 9
ani, meseria: zugrav, vopsitor,
ipsosar, astfel: - 02.05.2022, ora
13.00 -- data limită de depunere a
dosarelor; - 12.05.2022, ora 12.00 –
proba scrisă; - 18.05.2022, ora 12.00
– proba practică; - 24.05.2022, ora
12.00 – interviu. Date de contact ale
secretarului comisiei: Angelica
DINU, telefon 0721.773.460 între
orele 08.00-13.00.
Un post vacant de personal civil
contractual, șef formație pompieri

din cadrul Secției Stațiunea
Băneasa, Grupa apărare împotriva
incendiilor/ Sector tehnic-administrativ; studii: generale absolvite cu
diplomă, vechime în muncă: 5 ani,
vechimea în specialitate: 1 an,
perfecționări/specializări: calificare
de servant pompier (să dețină certificat de absolvire a cursului de
servant pompier), cunoștințe de
operare /programe pe calculator:
mediu, astfel: - 02.05.2022, ora 13.00
-- data limită de depunere a dosarelor; - 11.05.2022, ora 09.00 – proba
scrisă; - 17.05.2022, ora 09.00 –
proba practică; - 23.05.2022, ora
09.00 – interviu. Date de contact ale
secretarului comisiei: Angelica
DINU, telefon 0721.773.460 între
orele 08.00-13.00.
Două posturi vacante de
personal civil contractual, pompier
din cadrul Secției Stațiunea
Băneasa, Grupa apărare împotriva
incendiilor/ Sector tehnic-adminis-

trativ; studii: generale absolvite cu
diplomă, vechime în muncă: 5 ani,
vechimea în specialitate: 1 an,
perfecționări/specializări: calificare
de servant pompier (să dețină certificat de absolvire a cursului de
servant pompier), cunoștințe de
operare/ programe pe calculator:
mediu, astfel: - 02.05.2022, ora
13.00 -- data limită de depunere a
dosarelor; - 11.05.2022, ora 12.00 –
proba scrisă; - 17.05.2022, ora 12.00
– proba practică; - 23.05.2022, ora
09.00 – interviu. Date de contact ale
secretarului comisiei: Angelica
DINU, telefon 0721.773.460 între
orele 08.00-13.00. Dosarele de
concurs se depun la sediul Stațiunii
Băneasa, șoseaua Gheorghe
Ionescu Sisești nr.14 A, sector 1,
localitatea București, unde vor fi
afișate și detaliile organizatorice
necesare. Mai multe detalii la
adresa https://cantacuzino.mapn.
ro/pages/view/298
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Direcţia de Administrare a
Domeniului Public Slobozia, cu
sediul în Slobozia, str.Filaturii nr.8,
organizează concurs pentru
ocuparea a: -1 post vacant de
personal contractual (funcţie de
conducere) -Șef secţie, grad I, COR:
132310 (Șef secţie producţie, exploatare, întreţinere, reparaţii în
construcţii și lucrări publice), în
cadrul secţiei „Reparaţii, întreţinere
străzi și deszăpezire”, pe perioadă
nedeterminată, durata normală a
timpului de muncă fiind de 8 ore/zi,
respectiv 40 de ore/săptămână; -1
post vacant de personal contractual
(funcţie de conducere) -Șef
formaţie, grad I, COR: 132235, în
cadrul secţiei „Reparaţii, întreţinere
străzi și deszăpezire”, pe perioadă
nedeterminată, durata normală a
timpului de muncă fiind de 8 ore /zi,
respectiv 40 de ore/săptămână; -2
posturi vacante de personal contractual (funcţii de execuţie) -Muncitor
calificat, treapta profesională I,
COR: 711205 (zidar rosar-tencuitor), în cadrul secţiei „Reparaţii,
întreţinere străzi și deszăpezire”, pe
perioadă nedeterminată, durata
normală a timpului de muncă fiind
de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână; -4 posturi vacante de
personal contractual (funcţii de
execuţie) -Muncitor necalificat,
treapta profesională I, COR: 931203
(Muncitor necalificat la întreţinerea
de drumuri, șosele, poduri, baraje),
în cadrul secţiei „Reparaţii, întreţinere străzi și deszăpezire”, pe perioadă nedeterminată, durata
normală a timpului de muncă fiind
de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore /
săptămână. Condiţii specifice
pentru: Șef secţie, grad I, COR:
132310 -Șef secţie producţie, exploatare, întreţinere, reparaţii în
construcţii și lucrări publice. Calificare: inginer constructor, inginer
drumuri; Studii: superioare,
diplomă licenţă; Vechimea în
muncă: minim 3 ani. Condiţii specifice pentru: Șef formaţie, grad I,
COR: 132235. Calificare: dulgher, în
domeniul construcţiilor; Studii: G,
M; Vechimea în muncă: minim 1 an.
Condiţii specifice pentru 4 posturi
muncitor necalificat, treapta profesională I, COR: 931203 (Muncitor
necalificat la întreţinerea de
drumuri, șosele, poduri, baraje).
Condiţii specifice: Studii: G;
Vechime în muncă: minim 1 an.
Condiţii specifice pentru 2 posturi
muncitor calificat, treapta profesională I, COR: 711205 (Zidar
rosar-tencuitor). Condiţii specifice:
Calificare: certificat de zidar sau în
domeniul construcţiilor; Studii: M,
G; Vechime în domeniu: minim 3
ani. Calendar concurs: Ultima zi de
depunere a dosarelor de înscriere la
concurs este 04.05.2022, la Registratura Direcţiei de Administrare a
Domeniului Public, mun.Slobozia,
str.Filaturii, nr.8, ora 16.30. Proba
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scrisă va avea loc în data de
12.05.2022, la sediul Direcţiei de
Administrare a Domeniului Public
Slobozia, ora 13.30. Interviul va
avea loc în data de 18.05.2022, ora
13.30. Detalii cu privire la bibliografia și modul de desfășurare a
concursului pot fi obţinute de pe
site-ul Primăriei Mun.Slobozia,
precum și de la sediul Direcţiei de
Administrare a Domeniului Public
Slobozia sau la telefon:
0243.235.496, int.14, Compartiment
Resurse Umane, persoană de
contact: Ene Raluca-Marinela.
Direcţia de Administrare a
Domeniului Public Slobozia, cu
sediul în Slobozia, str.Filaturii, nr.8,
organizează concurs pentru
ocuparea a: -1 post vacant de
personal contractual (funcţie de
conducere) -Șef birou instituţie
publică, grad II, COR: 111220 (Șef
birou instituţie publică), în cadrul
biroului Contabilitate, Resurse
Umane și Administrativ, pe perioadă nedeterminată, durata
normală a timpului de muncă fiind
de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână. Condiţii specifice: Calificare:
economist licenţiat; Studii: studii
superioare, diplomă licenţă;
Vechime în specialitatea studiilor:
minim 5 ani. Calendar concurs:
Ultima zi de depunere a dosarelor
de înscriere la concurs este
04.05.2022 la Registratura Direcţiei
de Administrare a Domeniului
Public, mun.Slobozia, str.Filaturii,
nr.8, ora 16.30. Proba scrisă va avea
loc în data de 12.05.2022, la sediul
Direcţiei de Administrare a Domeniului Public Slobozia, ora 10.00.
Proba practică va avea loc în data
de 18.05.2022, la sediul Direcţiei de
Administrare a Domeniului Public
Slobozia, ora 10.00. Interviul va
avea loc în data de 24.05.2022, ora
10.00. Detalii cu privire la bibliografia și modul de desfășurare a
concursului pot fi obţinute de pe
site-ul Primăriei Mun.Slobozia,
precum și de la sediul Direcţiei de
Administrare a Domeniului Public
Slobozia sau la telefon:
0243.235.496, int.14, Compartiment
Resurse Umane, persoană de
contact: Ene Raluca-Marinela.

CITAŢII
Eventualii moștenitori și eventualii succesibili ai defunctului Vasile
Dănilă, CNP 1280502400328,
decedat la data de 28.12.2020, cu
ultimul domiciliu în municipiul
București, Str. Herța nr. 2, sector 2,
sunt citați să se prezinte la data de
27.04.2022, ora 11:00, la sediul
Societății Profesionale Notariale
„De Iure” București, Calea Dudești
nr. 139, Corp 1, etaj 1, Sector 3, tel.
021/311.98.69, pentru dezbaterea
succesiunii.

Subsemnatul Irimia Alexandru,
chem în Dosar Nr. 4449/193/2019 pe
numitul Tănase Dumitru Liviu, în
calitate de intimat pentru termenul
din 11.05.2022, ora 9.00, stadiu
procesual apel, obiect dosar fond
funciar, aflat pe rolul Tribunalului
Botoșani.
Popoiu Marcela, Popoiu Rodica
sunt chemate la Judecătoria Bârlad,
Str.Republicii, nr.277, Completul C5
civil, în ziua de 04 mai 2022, în calitate de pârâte, în proces cu Popoiu
Valeria, în calitate de reclamantă,
pentru fond- succesiune, ieșire din
indiviziune, în dosarul
nr.3479/189/2019.
Se aduce la cunoștința publică
faptul că pe rolul Judecătoriei Târgu
Secuiesc este înregistrat dosarul civil
nr. 2317/322/2022, privind pe
petenta Popică Mariea, având ca
obiect dobândirea dreptului de
proprietate prin uzucapiune asupra
imobilelor înscrise în CF. nr. 29661
Covasna (nr. CF. vechi 4560), nr. top.
5460/3 și CF. nr. 29664 Covasna, (nr.
CF. vechi.4561), nr. top. 5460/4,
proprietar tabular Raduly Ilona,
născută Vajna, decedată la data de
23.08.1970. Prezenta somație va fi
afișată termen de 1 lună la sediul
instanței și la sediul Primăriei
Covasna, perioadă în care toți cei
interesați pot să formuleze opoziție,
în caz contrar, se va trece la judecarea cererii.
Citație emisă la data de ziua 08
luna 04 anul 2022. Eventualii moștenitori și orice persoană interesată în
dezbaterea succesiunii defunctei
Velicu Adriana-Sanda, CNP
2600315400449, decedată la data de
08.04.2021, fostă cu ultimul domiciliu în Mun.București, Șos.Mihai
Bravu, nr.123-135, sector 2. Vă înștiințăm că sunteți invitat/ți să vă
prezentați la sediul BIN „Manuela
Tăbăraș” din Mun.București, str.
Barbu Văcărescu nr.53, parter, sector
2, la data de ziua 27 luna aprilie
anul 2022, ora 10.00, pentru a participa la dezbaterea procedurii succes o r a l e a d e f u n c t e i Ve l i c u
Adriana-Sanda. Cererea pentru
deschiderea procedurii succesorale a
fost făcută de către doamna Mihalache Rodica Venera, care a indicat
faptul că în masa succesorală a
defunctului se găsesc: autoturism
marca Ford, 39 acțiuni cu nr. ordine
de la 98871-98909, dreptul de
proprietate asupra unor bunuri
imobile și mobile. Până la termenul
fixat, puteți opta: -să prezentați
declarația autentică de acceptare a
succesiunii sau procura autentică de
reprezentare; -să prezentați declarația autentică de renunțare, și/sau
procura autentică de reprezentare.
La data prezentării la termenul fixat
pentru dezbaterea succesiunii veți
avea la dumneavoastră toate actele
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pe care le dețineți, necesare soluționării procedurii succesorale: acte de
stare civilă (certificate de naștere, de
moștenitor, de căsătorie, de deces),
acte de identitate, testamente (dacă
este cazul), acte de proprietate
privind bunurile mobile sau imobile
ce au aparținut defunctului etc. Vă
aducem la cunoștință că, potrivit
art.157 alin.(I), lit.i) din Legea
nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin
înmânarea citației, se consideră că
aveți cunoștință de termenele ce se
vor fixa ulterior până la soluționarea
cauzei succesorale (art. 9 lit.h) din
metodologie) și urmând totodată a
se dispune toate măsurile legale
permise de dispozițiile legale în
materie, inclusiv eliberarea certificatului de moștenitor.
România. Uniunea Naţională a
Notarilor Publici. Biroul Notarilor
Publici ȘUȘ-Societate Profesională
Notarială. Licenţa de funcţionare
nr.206/1560/2017. Sediul: Reghin,
strada Petru Maior, nr.46, Judeţul
Mureș. Telefon/fax: 0265.512.380.
Dosar succesoral nr.151/2022.
Citaţie emisă la data de 12 aprilie
2022. Numele și prenumele/denumirea: eventualii moștenitori legali
sau testamentari. Domiciliul sau
reședinţa/sediul: nu sunt cunoscute.
Vă înștiinţăm că sunteţi invitat să vă
prezentaţi la sediul acestui birou
notarial: Biroul Notarilor Publici
ȘUȘ-Societate Profesională Notarială, sediul: Reghin, strada Petru
Maior, nr.46, judeţul Mureș, dosar
succesoral nr.151/2022, la data de 19
aprilie 2022, ora 08.00, în calitate de
…, pentru a participa la dezbaterea
procedurii succesorale a defunctului
Zadurovici Gheorghe, decedat(ă) la
data de 10 mai 2012, cu ultimul
domiciliu în localitatea Reghin,
strada Iernuţeni, bloc 4, apartament
numărul 3, judeţul Mureș, cu
CNP1240716261456. Cererea de
deschidere a procedurii succesorale
a fost făcută de Anghel Teodor, cu
domiciliul în comuna Șcheia, sat
Șcheia, numărul 14, judeţul
Suceava, fiul lui Zadurovici Victoria,
decedat(ă) la data de 06 septembrie
2020, cu ultimul domiciliu în localitatea Reghin, strada Iernuţeni, bloc
4, apartament numărul 3, judeţul
Mureș, cu CNP2310129261461, în
calitate de soţie a defunctului Zadurovici Gheorghe. Succesibilii indicaţi
în cererea de deschidere a procedurii
succesorale sunt: Zadurovici
Victoria, soţie supravieţuitoare a
defunctului Zadurovici Gheorghe,
decedat(ă) la data de 10 mai 2012,
cu ultimul domiciliu în localitatea
Reghin, strada Iernuţeni, bloc 4,
apartament numărul 3, judeţul
Mureș, cu CNP1240716261456.
Până la termenul fixat, puteţi opta
între următoarele posibilităţi: -să
dobândiţi calitatea de moștenitor
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urmând să daţi în acest sens o declaraţie autentică de acceptare a succesiunii, iar în cazul în care nu vă
puteţi prezenta, veţi putea încheia o
procură autentică prin care să
desemnaţi o altă persoană să vă
reprezinte la dezbaterea succesiunii,
-să renunţaţi la moștenire printr-o
declaraţie autentică pe care să o
depuneţi la dosarul cauzei.

DIVERSE
Mostenitorii defunctei Milca Ana
sunt asteptati sa se prezinte in data
de 12.05.2022, orele-12:00 la Biroul
Notarial Florea Maria& asociatii,
din Bucuresti, Calea Dudesti nr.105,
pentru dezbaterea succesiunii.
Orașul Vlăhiţa cu sediul în localitatea Vlăhiţa, Str.Turnătorilor, nr.20,
judeţul Harghita, cod fiscal 4245224,
aduce la cunoștinţă publică atribuirea de contracte de finanţare
nerambursabilă din fonduri publice
în conformitate cu „Programul
anual de sprijinire a organizaţiilor
civile din orașul Vlăhiţa pe anul
2022”, în acord cu prevederile Legii
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile. Condiţiile,
domeniul de activitate, suma totală
alocată, sesiunea de depunere și
documentaţia necesară întocmirii
proiectelor, procedura de selecţie cât
și alte informaţii în acest sens se pot
obţine pe siteul Primăria orașului
Vlăhiţa, www.primariavlahita.ro
sau la tel.0266.246.634, e-mail:
office@primariavlahita.ro. Acest
anunț a fost publicat și în Monitorul
Oficial al României, Partea a VI-a,
nr.66/05.04.2022.
PK Fire SRL, împuternicit de
Mustea Șerban Ionel, Mustea
Șerban Marcela, cu sediul în municipiul București, str. Barbu Văcărescu, nr. 201, bloc birou 36, titular
al Planului Urbanistic Zonal
„Construire centru comercial cu
regim de înălțime s+p+1e+m,
amenajare drumuri de incintă și
parcare, zone tehnice, amenajare
spații verzi, împrejmuiri și accesuri,
asigurare utilități, amplasare
semnale publicitare, organizare de
șantier, operațiuni notariale pentru
dezmembrări parcele, alipire
parcele”, anunță publicul interesat
asupra depunerii primei versiuni a
planului, în vederea obţinerii
avizului de mediu. Publicul interesat poate consulta propunerea de
plan la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Vrancea și la
sediul Divori Prest SRL, str. Horia,
Cloșca și Crișan, nr. 4, tel.
0337.103.508, între orele 9.00–16.00.
Observaţiile publicului se vor primi
în scris la A.P.M. Vrancea, str.
Dinicu Golescu, nr. 2, în termen de
15 zile calendaristice de la data
publicării anunţului.

În temeiul legii nr.8/1996, Strada
Film Internațional SRL, caută cu
bună credință pe moștenitorii autorilor operei muzicale cu titlul:
„SANIE CU ZURGĂLĂI”, producător fonogramă Electrecord 1970.
Acest demers are ca scop obținerea
cesiunii ne-exclusive a drepturilor de
reproducere, adaptare și sincronizare a unui fragment din opera
muzicală,în filmul de lungmetraj
”Metronom”,produs de societatea
Strada Film International SRL,
întrucât demersurile anterioare
făcute la organismele de gestiune
colectivă nu au dat rezultate.Pentru
remunerarea titularilor de drepturi,
am constituit un fond special,în
acord cu sumele plătite celorlați
titulari de drepturi, ce au putut fi
identificați în alte modalități, care
prevede o sumă de cel mult 100Euro
net pentru fiecare titular de drepturi.Contact la: office@stradafilm.
ro/ contact@stradafilm.ro
Unitatea administrativ-teritorială
Șimnicu de Sus, din judeţul Dolj,
anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru
sectorul cadastral nr.16, începând cu
data de 26.04.2022, pe o perioadă de
60 de zile, la sediul Comunei
Șimnicu de Sus, conform art.14 alin.
(1) și (2) din Legea cadastrului și a
publicităţii imobiliare nr.7/1996,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenţiei Naţionale
de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare depuse
prin orice alte mijloace decât cele
menționate mai sus nu vor fi luate în
considerare.
Grigorescu Dan Răzvan, în calitate de titular al Planului „Amenajamentul fondului forestier
proprietate privată aparținând
persoanei fizice Grigorescu Dan
Răzvan - UP VII Pripor Tătaru,
județul Dâmbovița“, anunță
publicul interesat asupra finalizării
raportului de mediu pentru planul/
proiectul, mai sus menționat, și

organizarea ședinței de dezbatere
publică. Ședința de dezbatere
publică va avea loc în data de
31.05.2022, ora 14.00, la sediul
Primăriei Moroeni, județul Dâmbovița. Raportul de mediu poate fi
consultat la sediul APM Dâmbovița,
Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 1,
județul Dâmbovița, în zilele de luni
- joi, între orele 08- 16.30 și vineri
între orele 08- 14. Documentația
supusă dezbaterii (proiectul de plan
și raportul de mediu) este afișată pe
site-ul APM Dâmbovița http://www.
anpm.ro/ro/web/apm-dambovita/
avizul-de-mediu Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se
primesc, în scris, la adresa de e-mail:
office@apmdb.anpm.ro sau la sediul
APM Dâmbovița, din mun. Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 1, județul
Dâmbovița, până la data de
30.05.2022.
SCP Insolvein SPRL Timișoara,
reprezentată de ec.Ignea Daniel, în
calitate de lichidator numit prin
Încheierea Civilă nr.8321 din
22.06.2021 dată de Judecătoria
Timișoara în dosarul
nr.12105/525/2021, prin care s-a
constatat dizolvarea Asociației de
Binefacere Boldog cu sediul în Timișoara, Str.Uranus, Nr.17 Etj.1 Ap.7,
Jud.Timiș, vă aduce la cunoștință
faptul că a îndeplinit toate operațiunile de lichidare și dizolvare a asociației, procedura de lichidare fiind
încheiată.
Anunț public privind depunerea
solicitării de emitere a acordului de
mediu. SC Sasbad Susara SRL
anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emiterea
acordului de mediu pentru proiectul
„Construire resort turistic cu zona
de agrement, fast-food, căsuțe
camping și împrejmuire teren”,
propus a fi amplasat în judetul
Caraș-Severin, comuna Sasca
Montană, str. fn, nr. fn, extras CF
31339. Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate la
sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Caraș-Severin, Reșita, str.
Petru Maior, nr.73, în zilele de

luni-joi, între orele 08.00-16.00 și
vineri, între orele 08.00-14.00, și la
sediul SC Sasbad Susara SRL,
comuna Sasca Montană, sat Sasca
Montană, nr.764, în zilele de luni-vineri, între orele 08.00-16.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenției pentru Protecția
MediuluiCaraș-Severin, Reșița, str.
Petru Maior, nr.73.
Informaţii 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: Autoritatea finanţatoare,
Comuna Cenei, cu sediul în localitatea Cenei, Str.Principală nr.134,
județul Timiș, telefon 0256/366.101,
fax 0256/366.416, e-mail: primaria.
cenei@cjtimis.ro, cod fiscal 5286753.
În baza legii 350/2005 privind
regimul finanţărilor nermabursabile
din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes
general și O.G.nr.82/2001 privind
stabilirea unor forme de sprijin
financiar pentru unităţile de cult
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu
modificări și completări ulterioare,
face cunoscute domeniile pentru
care acordă finanţări nerambursabile pentru anul în execuţie financiară 2022. Domeniile pentru care se
acordă finanţări nerambursabile în
sumă de 60.000Lei din care:
40.000Lei pentru cultele religioase și
20.000Lei, pentru sport, aprobate
pentru anul 2022, conform bugetului Comunei Cenei, pe anul 2022,
aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local al Comunei Cenei nr.
13/11.02.2022, sunt prezentate în
Programul anual al finanţărilor
nerambursabile.
S.C.Tehnostrade S.R.L.(titularul
proiectului) anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Organizare de șantier cu
amplasare stație de betoane și stație
de asfalt pentru autostrada de
centură București Nord-Lot 2
(denumirea proiectului)”, propus a
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fi amplasat în UAT Tunari, nr.
cad.62717, pe traseul ACBN, jud.
Ilfov (adresa amplasamentului).
Informațiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
autorității competente pentru
protecția mediului A.P.M. Ilfov, str.
Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6 și la
sediul S.C.Tehnostrade S.R.L., mun.
Bacău, Bld.Unirii, nr. 77, jud. Bacău
(denumirea titularului și adresa), în
zilele de luni-vineri, între orele
08.00-16.00. Observațiile publicului
se primesc zilnic la sediul autorității
competente pentru protecția
mediului A.P.M. Ilfov.
S.C.Tehnostrade S.R.L.(titularul
proiectului) anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Organizare de șantier cu
amplasare stație de betoane și stație
de asfalt pentru autostrada de
centură București Nord-Lot 2
(denumirea proiectului)”, propus a
fi amplasat în UAT Ștefăneștii de
Jos, nr.cad.62742, pe traseul ACBN,
jud.Ilfov (adresa amplasamentului).
Informațiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
autorității competente pentru
protecția mediului A.P.M. Ilfov, str.
Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6 și la
sediul S.C.Tehnostrade S.R.L., mun.
Bacău, Bld. Unirii, nr. 77, jud.
Bacău (denumirea titularului și
adresa), în zilele de luni-vineri, între
orele 08.00-16.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul
autorității competente pentru
protecția mediului A.P.M. Ilfov.
Anunț public privind decizia etapei
de încadrare. S.N.T.G.N. Transgaz
S.A., titular al proiectului “punere in
siguranta a conductei DN 500 Tigveni-Govora la subtraversarea unui
torent care se varsa in paraul Samnic,
Zona Localitatii Golesti, Judetul
Valcea”, propus a fi realizat in judetul
Valcea, comuna Golesti, satul
Popesti, anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru
Protectia Mediului Valcea, in cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului. 1. Proiectul deciziei
de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
Agentiei pentru Protectia Mediului
Valcea din Str. Remus Bellu, nr. 6,
Rm Valcea, în zilele de luni-vineri
între orele 9-14, precum și pe site-ul
A.P.M. Valcea: www.apmvl.anpm.ro.
2. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observații la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10
zile de la data publicării anunțului pe
pagina de internet a Agentiei pentru
Protecția Mediului Valcea. Observatiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Valcea, strada Remus Bellu,
nr. 6.

www.jurnalul.ro
În temeiul art. 99 alin. 3 din
Legea nr. 85/2014, comunicăm
deschiderea procedurii simplificate
de insolvenţă a debitorului SC H&S
Computer SRL, CIF: 30946443,
Număr de ordine în registrul comerţului J25/480/2012, dosar nr.
2328/101 anul 2021* – Tribunalul
Mehedinti. Termen pentru depunerea cererilor de creanţă la
30.05.2022; Termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea,
afișarea și comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor la
06.06.2022; Termen pentru depunerea eventualelor contestații este de
7 zile de la publicarea în Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar și pentru afișarea
tabelului definitiv al creanţelor la
20.06.2022. Lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala
Timis.

SOMAŢII
Romania. Judecatoria Sannicolau Mare. Dosar Nr. 58/295/2022.
Data: 06.04.2022. Somație emisă
de Judecătoria Sânnicolau Mare în
dosarul nr. 58/295/2022. Prin care
se aduce la cunoștința tuturor celor
interesați că petenții Butar
Liliana, Sopon Johann și Marian
Jenika, cu domiciliul ales pentru
comunicarea actelor de procedură
la Societatea Civilă de Avocați
Doandeș și Asociații, cu sediul în
Sânnicolau Mare, str. Gh. Lazăr nr.
13, bl.L5, sc.B ap.2, jud. Timiș au
formulat acțiune civilă uzucapiune prin care au solicitat
instanței să constate joncțiunea
posesiei exercitată de aceștia
asupra imobilului reprezentând
teren intravilan în suprafață de
802 mp., situat pe teritoriul administrativ al comunei Lovrin, jud.
Timiș, înscris în CF nr. 400513
Lovrin nr. top 662-663/55 cu
posesia exercitată de părinții acestora Sopon Margareta și Sopon
Ioan, să se constate că au dobândit
dreptul de proprietate asupra
imobilului reprezentând teren
intravilan în suprafață de 802 mp.,
situat pe teritoriul administrativ al
comunei Lovrin, jud. Timiș, înscris
în CF nr. 400513 Lovrin nr. top
662-663/55 , prin uzucapiune cu
titlu de bun comun și drept urmare
să dispună înscrierea dreptului de
proprietate în favoarea acestora, în
cote egale de cîte 1/3 fiecare asupra
imobilului sub A1 reprezentând
teren intravilan în suprafață de
802 mp., înscris în CF nr. 400513
Lovrin nr. top 662-663/55. În baza
art.130 din Decretul Lege
115/1938. cei interesați sunt invitați să facă opoziție, în termen de
o lună de la afișarea prezentei.
Președinte Buculea Raluca
Mihaela. Grefier Gheorghișor Cristina Mihaela.

ADUNĂRI GENERALE
Convocare a Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor societăţii
Interoil Agritrading S.A.: Consiliul
de Administraţie al societăţii Interoil
Agritrading S.A. („Societatea”), o
societate pe acţiuni cu sediul în
București, sectorul 2, Strada Barbu
Văcărescu, nr.201, biroul nr.6, et.13,
înregistrata la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul
București sub nr. J40/4464/2019,
având Cod Unic de Înregistrare
54523 și Identificator Unic la Nivel
European (EUID): ROONRC.
J40/4464/2019, în temeiul dispoziţiilor statutare și prevederilor articolului 117 din Legea Societăţilor
nr.31/1990, republicată și modificată,
prin prezenta, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor
societăţii Interoil Agritrading S.A.
pentru data de 20.05.2022, ora 10,00
a.m., la sediul Societăţii, la adresa
indicata mai sus, cu următoarea
Ordine de Zi: 1) Aprobarea raportului administratorilor pentru activitatea societăţii Interoil Agritrading
S.A. pe anul 2021. 2) Aprobarea
raportului financiar al auditorului
extern pe anul 2021. 3) Aprobarea
bilanţului contabil și a contului de
profit și pierderi al societăţii Interoil
Agritrading S.A. pe anul 2021. 4)
Aprobarea reportării pierderii în
valoare de 1.953.289,55 lei, înregistrate de Societate în exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, și
acoperirea acesteia din rezultatele
exerciţiilor financiare ulterioare. 5)
Aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al societăţii Interoil Agritrading S.A. pe anul 2022. 6) Aprobarea descărcării de gestiune a
administratorilor Societăţii, pentru
exerciţiul financiar aferent anului
2021. 7) Confirmarea și ratificarea
c o n t r a c t u l u i n r. R O D T
0002567/08.07.2021, încheiat între
Interoil Agritrading S.A. și Deloitte
Audit S.R.L., pentru auditul situaţiilor financiare aferente exerciţiului
financiar încheiat la 31.12.2021. 8)
Aprobarea prelungirii mandatului
auditorului Deloitte Audit S.R.L. și a
duratei contractului de audit a situaţiilor financiare ale societăţii, pentru
exerciţiul financiar aferent anului
2022. 9) Diverse. 10) Emiterea de
autorizări și împuterniciri pentru
parcurgerea procedurilor și formalităţilor legale necesare ducerii la
îndeplinire a hotărârilor adoptate,
incluzând, dar fără a se limita la
acestea, transmiterea puterilor de a
semna, de a depune și ridica documente în numele societăţii Interoil
Agritrading S.A. La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor sunt
îndreptăţiţi să participe și să voteze
toţi acţionarii înregistraţi în registrul
acţionarilor la sfârșitul zilei de
25.04.2022, stabilită ca dată de referinţă. Registrul acţionarilor este ţinut
la societate. Acţionarii pot fi repre-
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zentaţi în cadrul ședinţei adunării
generale a acţionarilor pe bază de
procură specială care va fi depusă în
original la Societate cu 48 ore înainte
de adunarea generală a acţionarilor.
Informaţii și documente privind
punctele aflate pe ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pot fi obţinute de către acţionari de la secretariatul Societăţii
începând cu data convocării adunării
generale a acţionarilor. Pentru
ipoteza neîntrunirii cerinţelor de
cvorum în data de 20.05.2022, la ora
și locul stabilite, Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor este reconvocată pentru data de 23.05.2022, în
același loc și la aceeași oră. Președintele Consiliului de Administraţie,
Julie Elaine Hawkins.
În conformitate cu prevederile
legale și ale actului constitutiv al
societății, Adminstratorul unic
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății
Comerciale Cioplea SA, cu sediul în
Predeal, jud. Brașov, str. Mihail
Saulescu, nr. 28, J08/545/1991, CUI:
RO1127151, care va avea loc la data
de 20.05.2022, la ora 10.00, la sediul
societății, pentru toți acționarii
înscriși în registrul acționarilor la
data de referință de 10.05.2022.
Adunarea Generală Ordinară are
următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea raportului de activitate al
Adminstratorului unic pe 2021. 2.
Aprobarea raportului de audit a
situațiior financiare pe anul 2021,
întocmit de auditorul financiar. 3.
Aprobarea situațiior financiare ale
exercițiului financiar 2021. 4. Aprobarea descărcării de gestiune a
Administratorului unic pentru
exercițiul financiar 2021. 5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022.
6. Discutarea și aprobarea repartizării profitului la închiderea exercițiului financiar 2021 pe destinații și
distribuirea de dividende. 7. Împuternicirea unei persoane pentru
îndeplinirea tuturor formalităților
necesare înregistrării hotărârii la
Oficiul Registrului Comerțului. În
cazul neîndeplinirii cvorumului
necesar desfășurării statutare a
adunării, aceasta se va ține pe data
de 23.05.2022, în aceeași locație, ora
10.00, cu aceeași ordine de zi.
Administratorul Unic al Societății
Comerciale GALIR SA, cu sediul în
Mangalia, str.I.M.Dobrogeanu, nr.53,
Jud.Constanța, convoacă în data de
16.05.2022, ora 10.00, la sediul societății, Adunarea Generală Ordinară a
acționarilor înscriși în registrul acționarilor aflat la sediul societății cu
data de referință 15.05.2022, cu
următoarea ordine de zi: 1.Discutarea și aprobarea raportului administratorului pe anul 2021. 2.
Discutarea și aprobarea raportului
cenzorilor pe anul 2021. 3.Discu-
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tarea și aprobarea bilanțului contabil
pe anul 2021. 4. Descărcarea de
gestiune a administratorului pe anul
2021. 5.Alegere administrator unic al
societății ca urmare a expirării
mandatului. 6.Diverse. În aceeași zi
și la același loc, ora 12.00, se
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor având ca
ordine de zi: 1. Discutarea și aprobarea propunerii de suspendare a
activității societății. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele,
localitatea de domiciliu și calificarea
profesională ale persoanelor propuse
pentru funcţia de administrator se
află la dispoziţia acţionarilor, putând
fi consultată și completată de aceștia.
În cazul neîndeplinirii cvorumului
conform Legii nr.31/1990, republicată, Adunarea Generală Ordinară
și Extraordinară a acționarilor se
convoacă pe data de 17.05.2022, în
același loc și la aceeași oră.
SC Compania Industrială Pentru
Transporturi SA, cu sediul în
Craiova, str. Caracal, nr. 146, jud.
Dolj, tel. 0744699240, înregistrată la
Registrul Comerțului de pe lângă
Tribunalul Dolj sub nr. J16/33/1991,
CUI:2314514, capital social subscris
și vărsat în sumă de 897947,5lei,
reprezentată prin Avramescu Georgiana, în calitate de administrator
unic, în conformitate cu dispoziţiile
Legii nr.31/1990 privind societăţile
comerciale, convoacă adunarea generală ordinară a acţionarilor pentru
data de 23.05.2022, ora 09.00, la
sediul societății. În cazul în care nu
sunt întrunite condiţiile de cvorum
pentru desfășurarea ședinţei se
convoacă o nouă adunare generală a
acţionarilor pentru data de
24.05.2022, ora 09.00, la sediul societății. La ședință vor participa acționarii înregistrați în Registrul
acționarilor la data de referință
17.05.2022. Ordinea de zi: 1.Discutarea și aprobarea raportului de
gestiune al administratorului unic
pentru anul financiar 2021. 2.Discutarea și aprobarea raportului auditoriului financiar asupra situațiilor
financiare întocmite la 31.12.2021.
3.Aprobarea situațiilor financiare
întocmite la 31.12.2021. 4. Aprobarea
descărcării de gestiune a administratorului pentru anul financiar 2021.
5.Fixarea renumeratiei administratorului pentru exercițiul financiar în
curs. 6.Prezentarea și aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul 2022. 7.Aprobarea
planului de investiții din fonduri
proprii pentru anul 2022. 8.Informarea acționarilor cu privire la
concluziile inventarierii patrimoniului societății la 31.12.2021
conform procesului-verbal de inventariere întocmit de comisia de inventariere și aprobarea propunerilor
privind scoaterea din funcțiune,
casarea și valorificarea unor mijloace
fixe, obiecte de inventar neamortizate

integral. 9.Prin derogare de la dispozitiile art.159 alin.1 din Legea
31/1990,alegerea auditoriului financiar care va audita situatiile financiare pentru anii 2022, 2023, 2024 și
stabilirea renumerației. 10.Mandatarea persoanei care va semna în
numele acționarilor hotărârea
adunării generale și care va indeplini
formalitățile cerute de lege în vederea
înregistrării la autoritățile competente a hotărârii și pentru asigurarea
opozabilității față de terți. Persoanele
care au calitatea de acționar la data
de referință 17.05.2022 pot exercita
dreptul de vot personal sau prin
reprezentant cu procură specială care
se depune la sediul societății până la
data de 19.05.2022 inclusiv. Documentele și materialele informative
privind ordinea de zi vor fi puse la
dispoziție la sediul societății.
Anunț Convocator A.G.A. :Consiliul de Administrație al Societății
Farmaceutica Argeșfarm S.A. Pitești,
cu sediul in Mun.Pitești – Str.Banat,
Nr.2, (C1- Corp D, Birou 21-22), Etaj
1, Jud.Argeș, înmatriculată la O.R.C.
de pe langă Tribunalul Argeș sub
nr.J03/363/1991, CUI : 129022,
convoacă Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor pentru data de
19.05.2022, ora 14.00, la sediul societății, cu urmatoarea: ORDINE DE
ZI 1: Aprobarea situațiilor financiare
ale societății întocmite la data de
3 1 . 1 2 . 2 0 2 1 , c o n f o r m O . M . F.
nr.1802/2014, și anume: bilanț
contabil, contul de profit si pierdere,
situația modificărilor capitalului
propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative.2: Aprobarea repartizării

profitului societății.3: Aprobarea
Raportului Consiliului de Administrație întocmit pentru exercițiul
financiar al anului 2021.4: Descăcarea de gestiune a administratorilor
pentru exercițiul financiar al anului
2021.5: Aprobarea Raportului auditorului financiar al societății întocmit
pentru exercițiul financiar al anului
2021.6: Aprobarea prelungirii
mandatului auditorului financiar
pentru o perioadă de 1 (un) an.7:
Aprobarea Rapoartelor de Evaluare
ale proprietăților imobiliare ale societății efectuate de catre Societatea
Veridio S.R.L.8: Diverse. Au drept de
participare si drept de vot acționarii
înregistrați la registrul independent
privat Depozitarul Central S.A.
București la data de referință de
12.05.2022. Acționarii pot participa
in nume propriu sau prin reprezentare in cadrul Adunarii Generale a
Acționarilor, pe baza unei procuri
speciale. Procurile speciale se vor
depune la sediul societății pană la
data de 16.05.2022. Informații suplimentare la tel./fax : 0248/251250. In
situația neîndeplinirii condițiilor
prevăzute de lege si de Statutul societății pentru ținerea Adunării Generale Ordinare la data de 19.05.2022,
urmatoarea Adunare este convocată
pentru data de 20.05.2022, orele
14.00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine
de zi. Președinte C.A., Dr.Mihai
Dragoș.
Convocare: Consiliul de Administraţie al S.C. ”GIRUETA” S.A.,
persoană juridică română, având
CIF 477558, atribut fiscal RO și
număr de ordine la Registrul Comerţului J23/1589/2004, cu sediul în

comuna Jilava, Șos. Giurgiului nr.
3-5, Pavilon Administrativ CF 54009,
et.3, biroul 2, judeţul Ilfov, în temeiul
prevederilor Actului Constitutiv al
societăţii și a prevederilor art.117 din
Legea 31/1990 republicată, Convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii pentru data de
27.05.2022, ora 10.00. Ședinţa
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor vor avea loc la sediul societăţii
din comuna Jilava, Șos. Giurgiului
nr.3-5, Pavilion Administrativ CF
54009, et.3, biroul 2, judeţul Ilfov. La
Adunarea Generala Ordinară sunt
invitați să participe toţi acţionarii
aflaţi în evidenţa Registrului Acţionarilor și Registrului de Acţiuni la data
de 17.05.2022. Pe ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare, sunt
înscrise următoarele probleme: 1.
Prezentarea raportului Consiliului de
Administraţie al societății pentru
anul 2021. 2. Prezentarea raportului
auditorului financiar al societății
pentru anul 2021. 3. Discutarea,
aprobarea sau modificarea, după caz,
a situaţiilor financiare anuale ale
societăţii, pe baza raportului Consiliului de Administraţie și ale auditorilor și fixarea dividendului pe anul
2021. 4. Pronunţarea asupra gestiunii
și activităţii Consiliului de Administraţie al societății pe anul 2021,
precum si descărcarea de gestiune a
acestuia. 5. Stabilirea bugetului de
venituri și cheltuieli pentru exercițiul
financiar 2022; 6. Stabilirea programului de activitate al societăţii pentru
exercițiul financiar 2022. În situaţia
în care Adunarea Generală nu va
putea delibera și vota în mod valabil
o a doua Adunare Generală Ordinară
este convocată pentru ziua de

26

anunțuri

30.05.2022, la ora 10.00 în același loc
și cu aceeași ordine de zi. După publicarea convocării, acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel
puţin 5% din capitalul social au
dreptul: a) de a introduce puncte pe
ordinea de zi a adunării generale, în
termen de cel mult 15 zile de la data
publicării convocării, cu condiţia ca
fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre
propus spre adoptare de adunarea
generală; și b) de a prezenta proiecte
de hotărâre, în termen de 15 zile de la
data publicarii convocării, pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunării
generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin
servicii de curierat sau prin mijloace
electronice). Se precizează că acţionarii ce vor fi împiedicaţi de anumite
împrejurări să participe la Adunarea
Generala vor putea mandata, în
conformitate cu art.125 din Legea
31/1990 republicată, printr-o procură
specială o terţă persoană care să
participe și să voteze în numele lor și
pentru ei, în Adunarea Generală, în
condiţiile legii. Procurile speciale pot
fi ridicate de la sediul societăţii începând cu data publicării convocării și
vor fi depuse spre înregistrare la
secretariatul adunării până cel târziu
la data de 26.05.2022. Procurile
speciale vor putea fi transmise spre
înregistrare și pe fax sau email în
format pdf., reprezentantul acţionarului fiind obligat ca la data adunării
generale sa aibă asupra sa procura în
original. Documentele privind problemele incluse în ordinea de zi a
Adunării Generale pot fi consultate la
sediul societăţii, începând cu data
publicării convocării. Documentele
aferente ședinţelor, inclusiv propunerile de hotărâre și procurile speciale
pot fi obţinute de la dna. Tapai
Mihaela– tel. 021/4501773. Președintele Consiliului de Administraţie al
S.C. GIRUETA S.A., Bogdan Mircea
Cirjan.
Administratorul Unic al INCAF
S.A. Ploiesti Convoaca Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor in
data de 18.05.2022, orele 14,00, la
adresa din Ploiesti, str. Laboratorului nr.15A, cladirea C1, etaj 1,
biroul nr.9, judetul Prahova, pentru
toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de
23.04.2022. Daca A.G.O.A. nu va fi
statutara la data de mai sus, se
fixeaza si se considera convocata o a
doua A.G.O.A. pentru data de
19.05.2022, orele 14,00, in acelasi
loc. Informatii suplimentare la
sediul INCAF SA, Ploiesti, str.
Laboratorului nr.15A, cladirea C1,
etaj 1, biroul nr.9, judetul Prahova,
nr.tel. 0723/227733, in ziua de joi,
intre orele 11,00 – 13,00. Administrator Unic, Slim M. Said.
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Subscrisa DMR AUTO WEST S.R. . în procedura generală a falimentului, cu sediul în Re ia, str. Pictor . Grigorescu, nr. 2 , jud. Cara -Severin, umăr de ordine în Registrul Comer ului
11 1 200 , CUI 1
2 0, prin lichidator judiciar ICE GRUP SPR vă face cunoscut faptul
ca in data de 27.04.2022 ora 13,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Re i a, str.
orea bl.A2, parter, licita ia publică cu strigare privind vânzarea următorului bun imobil
- Casă şi teren în suprafaţă de 799 mp în Oravi a, str Gojdu nr. 1, jud Cara -Severin (C
nr.
2 Oravi a, nr.cad nr top.
2 ) la pre ul de 40.400 euro +TVA, reprezentând 100 din
Raportul de evaluare.
In cazul in care bunul imobil scos la licita ie nu se vinde la data stabilită, urmatoarea licitatie va avea loc în data de 11.05.2022, 25.05.2022, 08.06.2022, 22.06.2022, 06.07.2022,
20.07.2022, 03.08.2022, 17.08.2022 şi 31.08.2022 ora 13,00 la sediul lichidatorului judiciar, la acelasi pret. Caietul de sarcini se poate achizi iona de la sediul lichidatorului judiciar la
pre ul de 00 lei T A. Inscrierea la licita ie si achizitionarea caietului de sarcini se poate face
in fiecare zi de luni pana vineri cu exceptia zilei in care are loc licita ia. Garan ia de participare
la licita ie este de 10 din pre ul de pornire al licita iei.
Prezenta constituie somatie pentru toti cei care pretind vreun drept aspra bunurilor scose
la licitatie, sunt obligati sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 02 212. 0, e-mail licevgrup gmail.
com sau la sediul lichidatorului judiciar.

LICITAŢII
CONPET S.A. achiziţionează
bunuri/ servicii/ lucrări confom
Normelor Procedurale Interne de
Achiziţii, Revizia 4. În perioada 06
- 12.04.2022 s-au postat pe site-ul
Conpet, următoarele achiziţii: Achiziţie energie electrică; - Achiziţie gaze naturale.
Orașul Vlăhița organizează licitație publică deschisă, în vederea
închirierii unor spații, aparținând
domeniului public al orașului
Vlăhița: -închirierea unui spațiu în
Orașul Vlăhița, str.Republicii,
nr.13/1, în suprafață de 20,00 mp.
Destinația închirierii: desfășurare de
activități socio-culturale pentru
copii și tineri; -închirierea unui
spațiu în Orașul Vlăhița, str.Republicii, nr.13/2, în suprafață de
17,90mp. Destinația închirierii:
desfășurare de activități socio-culturale pentru copii și tineri; -închirierea unui spațiu în Orașul Vlăhița,
str.Gabor Aron, nr.6, în suprafață de
27,00mp. Destinația închirierii:
activități comerciale. Ofertele se
depun într-un singur exemplar până
la data de 04.05.2022, ora 12.00, la
sediul Orașului Vlăhița, str.Turnătorilor, nr.20, județul Harghita, telefon/
fax: +40266.246.634,
+40266.246.635, +40266.246.636,
email: office@primariavlahita.ro. În
caz de neadjudecare, licitațiile se
repetă în ziua de 11.05.2022, ora
12.00, la aceași adresă. Condițiile de
participarea și adjudecarea sunt
cuprinse în documentația de închiriere, care se poate procura la sediul
Orașului Vlăhița, str.Turnătorilor,
nr.20, județul Harghita. Costul
documentației este de 100,00Lei și se
poate constitui prin depunerea la
casieria Primăriei orașului Vlăhița.
Data și ora limită pentru solicitarea
clarificărilor: 26.04.2022. Prețul

minim de pornire a licitației:
1,5Euro/mp/lună. Informații suplimentare se pot obține la sediul
instituției sau prin telefon. Acest
anunț a fost publicat și în Monitorul
Oficial al României, Partea a VI-a,
nr.67/06.04.2022.
UAT Comuna Joseni organizează
licitație publică pentru închirierea
unei suprafețe de 65,40 ha pășune
aparținând domeniului privat al
Comunei Joseni. Licitația va avea
loc la data de 05 mai 2022 ora, 11.00
la sediul Primăriei Joseni, Comuna
Joseni, str. Horváth Károly nr. 1.
Termenul limită pentru depunerea
ofertelor este 05 mai 2022, ora 9.00.
Caietul de sarcini se poate obține de
la Primăria Joseni. Informații suplimentare se pot obține la numărul de
telefon: 0740.375.329.
Par Rom SRL prin lichidator
judiciar Via Insolv SPRL scoate la
vânzare prin licitaţie publică: teren
de 570 mp situat in Costinesti,
parcela 314/18/1/2/2, nr. cadastral
918/2, CF 100536, jud. Constanta
pornind de la pretul de 20.494,76 lei
fara TVA. Regimul TVA se stabileste conform prevederilor fiscale in
vigoare. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de la
lichidatorul judiciar și vor depune
documentele de participare la licitaţie pana la data de 28.04.2022, ora
14.00. Licitatia va avea loc in data
de 29.04.2022, ora 15.00 la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3,
jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.
Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie
publică Scania P420 - PH09SSJ cu
remorca transport busteni
PH09SWN (56.882,24 lei), Scania PH09WAX cu remorca transport

busteni PH09UCR (57.460,10 lei).
Persoanele interesate vor cumpăra
dosarul de prezentare de la lichidatorul judiciar și vor depune documentele de participare la licitaţie cu
cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în
20.04.2022, ora 14/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax
0244 519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în data de
27.04.2022, aceeași oră, în același
loc.
Compania Energopetrol SA,
societate in reorganizare, prin administrator judiciar Andrei Ioan
IPURL, vinde prin licitatie publica,
teren in suprafata de aproximativ
2.000 mp, (suprafata exacta urmand
a fi stabilita, dupa dezembrarea
terenului), impreuna cu constructiile
amplasate pe acesta respectiv C4 –
garaje, C5 – cladire (birou +
deposit), C6 – garaje, C7 – atelier de
tamplarie, C8- sopron, C9 – baraca
metalica, C10 – hala, C11 - rampa,
situate in Campina, Str. Schelelor,
nr. 32, Judet Prahova . Pretul de
pornire al licitatiei este de 180.000
euro, fara TVA. Licitatia se va organiza la sediul administratorului
judiciar in data de 19.04.2022 ora
09:00, iar in cazul in care bunul nu
va fi valorificat, aceasta este reprogramata pentru data de 21.04.2022,
27.04.2022, 29.04.2022, 02.05.2022,
04.05.2022, 06.05.2022, 06.05.2022,
09.05.2022, 11.05.2022, 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
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obtine de la administratorului judiciar, la numerele de telefon
0723357858/0244597808, email:
office@andreiioan.ro sau pe site-ul
www.andreiioan.ro.
Primăria Municipiului Mediaș cu
sediul în localitatea Mediaș P-ța
Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu, în
conformitate cu Hotărârile Consil i u l u i L o c a l - M e d i a ș n r.
103/30.03.2022 și nr. 104/30.03.2022,
anunță organizarea licitației publice
pentru vânzarea unor imobile, aparținând domeniului privat al Municipiului Mediaș, după cum urmează:
1. Imobil situat în localitatea
Mediaș, str. Traian Vuia nr. 1, identificat în CF Mediaș nr. 102812 (nr.
topografic: 3840/1/4/5/1/1) sub nr.
cadastral/nr. topografic: - 102812
teren intravilan în suprafață de
1.783 mp; - 102812-C1 compus din:
parter – 7 camere, 1 grup sanitar și 1
hol, suprafață desfășurată = 174
mp; 102812-C2 compus din: anexă,
suprafață desfășurată = 107 mp.
proprietatea Municipiului Mediaș
CIF: 4240677 - domeniul privat.
Licitația va avea loc în data de 11
mai 2022 - ora 11,oo, la sediul
Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța
Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu. 2.
Imobil situat în localitatea Mediaș,
str. Aurel Vlaicu nr. 33, identificat în
CF Mediaș nr. 115412 sub nr. cadastral/ topografic 115412 teren intravilan în suprafață de 3.350 mp.
proprietatea Municipiului Mediaș domeniul privat cu drept de administrare Consiliul Local al
Municipiului Mediaș. Licitația va
avea loc în data de 11 mai 2022 - ora
10,oo, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu
Coposu nr. 3 jud. Sibiu. Procurarea
documentația de atribuire precum și
depunerea ofertei se va face la
Centrul de Informare Cetățeni din
cadrul Primăriei municipiului
Mediaș în perioada 15.04.2022 –
09.05.2022 ora 15:oo. Documentația
de atribuire costă de 200 lei și se
achită numerar sau în contul organizatorului RO80TREZ
57721360250 XXXXX deschis la
Trezoreria Mediaș. Pentru relații
suplimentare vă rugăm să ne
contactați la: tel. 0269803816 sau
0269803818, fax. 0269803817.
Subscrisul C.I.I. Ciulianu
Elena-Cozmina, reprezentata prin
practician in insolventa Ciulianu
Elena Cozmina, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei Adssol
Resins SRL, cu indeplinirea atributiilor prevazute de Legea 85/2014,
conform
H o t a r a r i i n r.
3532/22.09.2020 pronuntata de
Tribunalul Bucuresti- Secţia a VII- a
Civila, în dosarul nr. 30855/3/2019,
anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate in proprietatea
Adssol Resins SRL constand in
Marci (Marca Adssol, Ganlox si
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Chemibar) la suma totala de
5297.40 RON exclusiv TVA, așa
cum acestea au fost descrise în
Raportul de evaluare. Prima
vanzare a bunurilor mobile apartinand societatii debitoare se va organiza in data de 20.04.2022, ora 13.00
prin licitatie publica cu strigare. In
cazul in care bunurile mobile nu se
vor vinde la primul termen de licitatie, incepand cu 27.04.2022, se vor
organiza licitatii saptamanal, in
fiecare zi de miercuri, la aceeasi ora
si in aceleasi conditii. Locul de
desfasurare a licitatiilor va fi stabilit
la sediul lichidatorului judiciar din
București, Blvd. Mircea Voda nr. 35,
Bl. M27 Et. 4, ap. 10, sector 3, unde
se vor depune documentele de
inscriere la licitatie mentionate in
caietul de sarcini, cel tarziu pana in
preziua licitatiei, ora 12.00. Date
despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare
a acestora se pot obtine din caietul
de sarcini intocmit de lichidatorul
judiciar. Caietele de sarcini se pot
achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din București, Blvd.
Mircea Voda nr. 35, Bl. M27 Et. 4,
ap. 10, sector 3. Costul unui caiet de
sarcini este de 200 lei. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la
licitatie. Relatii suplimentare se pot
obtine la tel. 0726.014.837.
Anunţ de participare la licitaţie
deschisă pentru concesiune bunuriteren construire sedii de ferma si
economic în comuna Platonești. 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 UAT Platonesti, comuna Platonești, str. Fetești,
nr. 18judeţul Ialomiţa, telefon
0243279120, fax 0243279120, cod
fiscal 17453693, email primaria_
platonesti@yahoo.com. 2.Informaţii
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: Loturi ce urmează a se
concesiona: 1. Lot Cvartal 77
parcela 1 cf 81120 în suprafaţă de
5000 mp 2. Lot Cvartal 77 parcela 2
cf 81137 în suprafaţă de 5036 mp
3. Lot 2 Cvartal 77 parcela 3 cf
81146 în suprafaţă de 5066 mp, 4,
Cvartal 77 parcela 4 cf 81165 în
suprafaţă de 5043 mp, 5. Cvartal 77
parcela 5 cf 81179 în suprafaţă de
3869 mp 6. Cvartal 77 parcela 7 cf
81197 în suprafaţă de 6673 mp, 7.
Cvartal 77 parcela 8 cf 81200 în
suprafaţă de 6673mp, bunuri aparţinând domeniului privat al UAT
Platonești, conform HCL.nr.
32/06.04.2022 și OUG 57/03.07.2019.
3. Informaţii privind documentaţia
de atribuire: Se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate

pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: Se va
elibera un exemplar al documentaţiei de atribuire doar în urma unei
solicitări scrise de la sediul instituţiei. 3.2. Denumirea și adresa serviciului /compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment
Secretariat, UAT Platonești,
comuna Platonești, strada Fetești,
nr. 18, judeţ Ialomiţa. 3.3. Costul și
condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor legale: 10 lei/
exemplar, se achită numerar la casierie UAT Platonești. 3.4. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor:
03.05.2022, ora 14,00. 4. Informaţii
privind ofertele: 4.1. Data limită de
depunere a ofertelor: 13.05.2022, ora
16,00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: UAT Platonești, str.
Fetești, NR. 18, Platonești, judeţul
Ialomiţa, - Compartiment Registratură. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar. 5. Data și locul la care se
va desfășura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor: 16.05.2022
ora 10,00 la sediul UAT Platonești,
com. Platonești, str. Fetești nr. 18,
judeţ Ialomiţa. 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 Ialomiţa,
Slobozia, b-dul. Cosminului, nr. 12,
cod poștal: 920030, judeţul Ialomiţa
Telefon: 0243 236 952, Fax: 0243
232 266 E-mail: infopubil@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării 13.04.2022
Debitorul SC Ecofarm K.H.
Cermei SRL – in faliment, cu sediul
în Sat Seleuș, Comuna Seleuș, nr.
146, judet Arad, având CUI
33141286, J2/528/2014, af lat în
procedura de faliment, in
bankruptcy, en faillite, dosar nr.
869/108/2021, 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, scoate la vânzare,
urmatoarele bunuri mobile: - Grapa
cu discuri TERRADISC 6001
TEGOSEM, seria VBP000
70008004272, producator
POTTINGER, an 2016, model 2017,
masa proprie (kg) 2500, la pretul de
32.060 Euro - Exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii). - TOCATOR MASCHIO
GEMELLA 620 producator
MASCHIO GASPARDO SpA, tip/
varianta Gemella 620, serie
HMM280252, an de fabricatie 2017,
masa proprie (kg) 2660, la pretul de
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16.300 Euro - Exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii). Licitatia va avea loc, la sediul
lichidatorului judiciar, situat in Dr.
Tr.Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A,
jud.Mehedinţi la data de 21.04.2022
orele 14:00. Titlul executoriu în baza
căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurile mobile,
conform Raportului de evaluare nr.
161/20.10.2019, o reprezinta
Sentința nr. 436 din data de
17.06.2021 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de
către judecătorul sindic în dosarul
de insolvență nr. 869/108/2021.
Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul
unic de insolventa al debitoarei SC
Ecofarm K.H. Cermei SRL, pana la
data de 20.04.2022, orele 17:00, a
unei cauţiuni de 10% din preţul de
pornire pentru fiecare bun mobil in
parte și achiziţionarea caietului de
sarcini in cuantum de 500,00 lei
exclusiv TVA pentru fiecare bun
mobil in parte. Somam pe toti cei
care pretind vreun drept asupra
bunurilor mobile 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.
Debitorul SC D&G Agricolture
Enterprise SRL - societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu
sediul în Mun. Dr.Tr. Severin, str.
George Cosbuc nr.3A, jud.Mehedinti, J25/272/2006, C.U.I.
18704890, prin lichidator judiciar,
Consultant Insolventa SPRL Filiala
Timis, cu sediul ales in Dr. Tr.
Severin, str.Zabrautului nr. 7A, jud.
Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin
reprezentant asociat coordonator
Serban Valeriu, in dosarul nr.
1726/101/2019 – Tribunalul Mehedinti, scoate la vânzare urmatoarele
bunuri mobile: 1. Autoutilitara
marca Mitsubishi L200 defect,
culoare verde, combustibil motorina,
an fabricatie 2004, capacitate cilindrica 2477 cu numar de inmatriculare MH 04 RUE la valoarea de
piata de 2100 euro. 2. Autoturism
M1 Jeep Grand Cherokee 2.7 TD
defect, combustibil motorina, an
fabricatie 2004, cu numar de inmatriculare MH 48AGG la valoarea de
piata de 300 euro. Preturile nu sunt
afectate de TVA (echivalentul in lei
la cursul BNR din ziua platii). Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti la
data de 26.04.2022, orele 14:00.
Titlul executoriu în baza căruia
administratorul judiciar procedează
la vânzarea bunurilor mobile
descrise anterior, il reprezinta
sentinta nr. 43 din data de
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06.10.2021, de deschidere a procedurii falimentului impotriva debitoarei SC D&G Agricolture
Enterprise SRL, pronunţată de
Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a
Civilă de Contencios Administrativ
s i F i s c a l î n d o s a r u l n r.
1726/101/2019. Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al
debitoarei SC D&G Agricolture
Enterprise SRL, pana la data de
25.04.2022 orele 17.00 a unei
cauţiuni de 10% din preţul de
pornire pentru bunul mobil pe care
intentioneaza sa-l achizitioneze
precum și achiziţionarea caietului
de sarcini in suma de 300,00 lei plus
TVA. Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. Severin, sub nr.
RO11BRMA0999100087949896.
Invităm pe toti cei care vor să participe la ședinţa de licitaţie să transmita oferte de cumpărare și
documentele în copie xerox din care
rezultă faptul că a fost achitată
garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină la adresa
de email: office@consultant-insolventa.ro. 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: 0756482035, 0252/354399,
email office@consultant-insolventa.
ro. Lichidator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL Filiala Timis.
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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 Consultant Insolvență SPRL,
cu sediul social în Dr.Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, jud. Mehedinți,
RFO II-0649, CIF 31215824, reprezentată de asociat coordonator ec.
Emil Popescu, conform Sentintei nr.
53 din data de 05.10.2020, pronunţată de Tribunalul Mehedinti, în
dosarul nr. 937/101/2020, scoate la
vânzare, la preturile diminuate cu
20% fata de preturile stabilite prin
Raportul de Evaluare nr. 19726/
EB/06.04.2021 conform hotarare
adunare creditori din data de
08.02.2022, urmatoarele bunuri
mobile: -Grapa cu discuri Gregoire
Besson cu seria N142994, Model
XRVP 666-44 – Big Pro 4.8, An
fabricatie 2017, Stare Buna, Culoare
rosu, la pretul de pornire al licitatiei
de 20.000 Euro - Semanatoare
Gaspardo MTR 6, Serie
HG9271020, An fabricatie 2017,
Stare Buna, Culoare rosie, la pretul
de pornire al licitatiei de 11.200
Euro. Preturile nu includ T.V.A
(echivalentul in lei la cursul BNR

din ziua platii). Licitaţia va avea loc
la biroul lichidatorului judiciar din
Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr. 7A,
jud. Mehedinti la data de
28.04.2022, 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 27.04.2022 orele 17.00 a unei
cauţiuni de 10% din preţul de
pornire pentru bunul mobil pe care
intentioneaza sa-l achizitioneze
precum și achiziţionarea caietului
de sarcini in suma de 500,00
lei+TVA. Cont deschis la Banca
Romaneasca S.A., sub nr. RO11
BRMA 0999 1000 9140 3775.
Invităm pe toti cei care vor să participe la ședinţa de licitaţie să transmita oferte de cumpărare și
documentele în copie xerox din care
rezultă faptul că a fost achitată
garanția de licitație și 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.
Municipiul Ploiești, cu sediul în
Ploiești, Piața Eroilor nr. 1A,
Județul Prahova, organizează licitația publică, în conformitate cu
prevederile Hotărârii Consiliului
L o c a l a l M u n i c i p i u l u i n r.
141/31.03.2022, privind vanzarea
prin licitație publică a imobilului –
teren în suprafață de 413 m2, situat
în Ploiești, str. Energiei nr. 24B ce
aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești. Licitația publică va

joi / 14 aprilie 2022
avea loc în data de 06.05.2022 orele
10:00, la sediul Municipiului Ploiești
în strada, P-ța Eroilor nr.1, în Sala
de Ședințe situată la etajul 1, județul
Prahova. Licitația se va desfășura în
condițiile depunerii a minim 2 oferte
valabile. Documentația de atribuire
se achiziționează de la Direcția
Gestiune Patrimoniu, Serviciul
Publicitate, Valorificare Patrimoniu,
(Municipiului Ploiești, Piața Eroilor
nr. 1 A, etaj 4, cam. 409). Contravaloarea documentației de atribuire
este de 300 lei și se achită la casieria
Municipiului Ploiești în baza unei
dispoziții eliberată de Serviciul
Publicitate, Valorificare Patrimoniu.
Prețul de pornire la licitație pentru
vanzarea imobilului – teren în
suprafață de 413 m2, situat în
Ploiești, str. Energiei nr. 24B este
102.189,00 lei. Taxa de participare la
licitație este de 300 lei. Data limită
de depunere a dosarului de participare la licitație: 27.04.2022 ora 12:00
. Dosarul de participare, compus din
două plicuri sigilate, unul exterior și
unul interior, se depune la Registratura Municipiului Ploiești, Piața
Eroilor nr. 1A, parter. Ofertantul are
dreptul de a transmite oferta prin
postă și implicit direct la sediul
autorității contractante. Oferta din
plicul interior va fi depusă într-un
singur exemplar semnat de către
participantul la licitație. Informații
suplimentare se pot obține de la
Direcția Gestiune Patrimoniu,
Serviciul Publicitate, Valorificare
Patrimoniu, Municipiului Ploiești,
Piața Eroilor nr. 1 A, etaj 4, cam.
409 sau la telefon 0244 516699 interior 546.

PIERDERI
Pierdut Certificatul de Conformitate pe numele Bendhaiba Jihad,
eliberat de Ministerul Sănătății.
Subsemnatul Vulpe Mihai, avocat
în Baroul Vâlcea, declar pierdută
toată documentația privind activitatea cabinetului, reprezentând:
contracte asistență juridică, delegații, chitanțiere, din perioada 2014
– până-n prezent. Declar că nu am
cunoștință de împrejurările în care a
survenit pierderea documentelor.
Pierdut certificat de înregistrare
emis de Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Galati
al societății SC Velox Trade SRL, cu
sediul social în Municipiul Galați,
strada Oțelarilor, bloc D9B, apartament 21, județul Galați, număr de
ordine în Registrul Comerțului
J17/380/2009, cod unic de înregistrare 25313712, din data 19.03.2009
și Certificat Constatator emis în
temeiul art.17 alin.(1) lit.c) din
Legea 359/2004, emis în data de
19.03.2009.

