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OFERTE SERVICIU
Sarerom SRL, cu sediul în com.Afumați, Șos.

București-Urziceni, nr.89, jud.Ilfov, J23/3342/2014, 
CUI: 24255982, angajează: asistent manager cod 
COR 334303 -1 post și secretar administrativ cod 
COR 334301 -1 post.Pentru CV, la adresa de e-mail: 
igen91241@gmail.com

Clubul Sportiv Bihorul Beiuș, cu sediul în oraș 
Beiuș, str. Burgundia Mare, nr.44, judeţul Bihor, 
anunţă amânarea concursului conform H.G. nr. 
286/2011 pentru ocuparea postului contractual 
vacant de director, grad I, organizat iniţial: -Proba 
scrisă în data de 29.12.2021, ora 10.00; -data și ora 
interviului vor fi afișate odată cu rezultatele de la 
proba scrisă, astfel la o dată care se va comunica 
ulterior. Prin acest anunţ venim în completarea 
celui publicat în Monitorul Oficial, Partea a III-a 
număr 1252/07.12.2021, pagina 1, cod 312.376. 
Restul anunţului rămâne neschimbat.

Scoala Gimnaziala Nr.2 din Tanganu, județul 
Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea pe 
perioada nedeterminata a funcției contractual 
vacante, bibliotecar -0,5 norma. I.Condiții: -Studii 
superioare; -Vechime in munca, minim 1 an. Pentru 
a ocupa un post contractual vacant candidații 
trebuie sa indeplineasca condițiile conform art.3 al 
Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286 din 
23 martie 2011, cu modificarile și completarile 
ulterioare. Concursul se va organiza conform calen-
darului urmator: -27.12.2021, ora 16.00: termenul 
limita de depunere a dosarelor; -05.01.2022, ora 
09.00: proba scrisa; -05.01.2022, ora 11.00: proba 
interviu; -05.01.2022, ora 13.00: proba practica. 
Relații suplimentare se pot obține la sediul Scoala 
Gimnaziala Nr.2 Tanganu din comuna Cernica, 
strada Burebista, nr.35, județul Ilfov, telefon 
021/369.56.26/0722.290.015.

Spitalul Prof.Dr.Constantin Angelescu, cu sediul 
în București, Str.Aleea -Căuzași, nr.49-51, Sector 3, 
organizează concurs pentru ocuparea unui post 
contractual vacant: -Direcția Financiar Contabili-
tate -compartiment contabilitate -un post economist 
debutant: -absolvent de liceu cu diplomă de bacala-
ureat; -studii superioare absolvite cu diplomă de 
licență în specialitatea științe economice; -fără 
condiții de vechime; -cunostinte operare PC: 
Windows, Excel, Internet Explorer, alte programe 
informatice legate de domeniul de activitate. Pentru 
a ocupa un post contractual vacant sau temporar 
vacant, candidații trebuie să îndeplinească condiții 
generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 
martie 2011, cu modificările și completările ulteri-
oare. Dosarele de înscriere se depun la sediul Spita-
lului de Prof.Dr.Constantin Angelescu în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, până la 
28.12.2021, între orele 9.00-13.00 și trebuie să 
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute 
la art.6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Proba scrisă va avea loc în 
data de 05.01.2022, ora 10.00, iar proba practică, va 
avea loc în data de 07.01.2022, ora 10.00, la sediul 
Spitalului Prof. Dr. Constantin Angelescu. Relaţii 

suplimentare și tematica se pot obţine de la sediul 
Spitalului Prof. Dr. Constantin Angelescu, Biroul 
Resurse Umane, telefon nr.021.568.82.24.

Primăria Vidra cu sediul în str. Principală nr.80, 
comuna Vidra, județul Ilfov organizează în data de 
07.01.2022 concurs recrutare pentru Referent– 
Compartiment Monitorizare Unități de Învăță-
mânt .  Dosare le  se  depun în  per ioada 
14.12.2021– 27.12.2021 ora 16:00 la sediul primăriei 
Vidra. Condiţii de participare studii medii, fără 
vechime în muncă. Detalii suplimentare la nr. de 
telefon 021-361.22.66, persoană de contact Dumi-
trescu Andreea Georgiana– Inspector Principal 
Primăria Vidra, email: primariavidra@yahoo.com.

Școala Gimnazială de Arte nr.4, organizează 
concurs pentru ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a postului de– Administrator de Patrimoniu, 
norma 0,5. Concursul se va organiza conform 
calendarului următor: -15–30.12.2021: termenul 
pentru depunerea dosarelor; 05.01.2022: probă 
scrisă; -05.01.2022: proba practică; -06.01.2022: 
interviu. Relații suplimentare se pot obține la sediul 
Școlii Gimnaziale de Arte nr.4, Str. Maica Domnului 
nr.61-63, sector 2, București, telefon 021/242.14.50.

Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 3 cu sediul în Str. Parfu-
mului, nr.2-4, sector 3, București organizează 
concurs în data de 04.01.2022, în temeiul legal al 
H.G. 286/2011, cu modificările și completările ulteri-
oare, în vederea ocupării următoarelor posturi 
vacante de natură contractuală de execuție: 
•Inspector de specialitate: -1 post în cadrul 
Centrului de Deservire:Condiții specifice de partici-
pare: Studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență, nu se solicită vechime în specia-
litate; •Asistent medical: -1 post în cadrul 
Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane Fără 
Adăpost- Adăpostul de Noapte: Condiții specifice de 
participare: Studii postliceale de specialitate absol-
vite cu diplomă, specialitatea Medicină Generală, cu 
certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. 
vizat la zi, nu se solicită vechime în specialitate. 
Candidații vor depune personal dosarele de concurs 
începând cu data de 14.12.2021 (data publicării 
anunțului) pe o perioadă de 10 zile lucrătoare, 
conform legislației în vigoare, la sediul D.G.A.S.P.C. 
S3 din Str. Parfumului, nr.2-4, sector 3, București, 
astfel: L-J: 9.00-15.30, V: 9.00-13.00. Documentele 
solicitate pentru dosarul de înscriere la concurs se 
regăsesc pe site-ul institutiei, http://www.dgaspc3.ro/
despre-noi/oportunitati-angajare. Concursul va 
consta în 3 etape succesive: -selecția dosarelor de 
înscriere, -proba scrisă, -proba interviu. Se pot 
prezenta la următoarea etapă numai candidaţii 
declaraţi admiși la etapa precedentă. Proba scrisă și 
interviul se susțin din bibliografia afișată pe site-ul 
institutiei, http://www.dgaspc3.ro/despre-noi/oportu-
nitati-angajare. Proba scrisă va avea loc în data de 
04.01.2022, ora 10.00. Proba interviu până în data de 
10.01.2022, ora 10.00 (în maximum 4 zile lucrătoare 
de la data susţinerii probei scrise). Rezultatele selec-
ției dosarelor se afișează la sediul instituției și pe 
pagina de internetîn termen de maximum două zile 
lucrătoare de la data expirării termenului de depu-
nere a dosarelor. Rezultatele probei scrise și a probei 

interviu se vor afișa la sediul instituției și pe pagina 
de internet în termen de maximum o zi lucrătoare 
de la finalizarea fiecărei probe. Informații suplimen-
tare în ceea ce priveste locația unde se va desfășura 
concursul se pot obține la sediul Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 
din Str. Parfumului, nr.2-4, sector 3, București sau la 
numărul de telefon 0730013862.

În conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 
privind aprobarea regulamentului cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice. Primăria Comunei Pătu-
lele organizează concurs pentru ocuparea urmă-
toarei funcţii contractuale  vacante,  pe perioadă 
nedeterminată: -1 post, asistent medical comunitar 
specialitatea medicină generală, PL, din cadrul 
Compartimentului de Asistenţă Socială al Primăriei 
Comunei Pătulele; Condiţii de participare: 
-diploma de școală sanitară postliceală specialitatea 
medicină generală; -cunoștinţe de operare calcu-
lator: Microsoft O«ce, Internet, Microsoft Excel– 
nivel bază; -certificat de membru cu avizul anual  
eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R.; -vechime în specia-
litatea asistent medical– minim 6 luni. Condiţii de 
desfășurare a concursului: 1.Perioada pentru depu-
nerea dosarelor de înscriere: 15.12.2021-28.12.2021 
ora 12; 3.Selecţie dosare: 30.12.2021 ora 10.00; 2.
Proba scrisă: 05.01.2022  ora 10.00; 4.Interviul: 
07.01.2022  ora 10.00. Informaţii suplimentare se 
pot obţine de la secretarul comisiei de concurs din 
cadrul Primăriei Pătulele, judeţul Mehedinţi la nr. 
de tel. 0252392503 sau pe site-ul Primăriei Patulele.

Unitatea Militară 02583 București cu sediul în 
Municipiul București, Bd.Ion Mihalache, nr.124-126, 
Sector 1, organizează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante, de economist debutant, 
conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: Proba scrisă în data de 04.01.2022, 
ora 10.00; Proba interviu în data de 10.01.2022, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: 
absolvirea studiilor universitare ciclul I Bologna, în 
domeniul economic; -vechime: nu necesită vechime; 
-cunoștinţe operare pachet software- Microsoft 
O«ce (WORD, EXCEL); -spirit de iniţiativă, comu-
nicare, lucru în echipă, capacitate de analiză și 
sinteză, precum și rezistenţă la stres. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al Românie, Partea a III-a la sediul 
Unităţii Militare 02583 București. Relaţii suplimen-
tare la sediul Unităţii Militare 02583 București, 
persoană de contact: secretarul comisiei de concurs, 
telefon 021.224.26.51, interior 0107; 0106, zilnic între 
orele 08.00-16.00.

Școala Gimnazială comuna Bunești, cu sediul în 
comuna Bunești, sat Bunești, nr. 24, județul Vâlcea, 
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă 
nedetermintă a funcţiei contractuale vacante de 
muncitor (fochist), respectiv post constituit din  1/2 
normă, conform HG 286/23.03.2011 actualizată cu 

completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare 
în vederea participării la concurs și a ocupării func-
ţiei de muncitor (fochist), sunt: · studii medii; · 
vechime în muncă – fără vechime; · deținerea unui 
certificat de calificare pentru meseria de fochist 
pentru cazane sau în curs de calificare. Concursul va 
avea loc la sediul unității școlare astfel: · proba scrisă 
în data de 05.01.2022, ora 11:00.  Proba practică în 
data de 06.01.2022, ora 10:00. Dosarele se vor depune 
la secretariatul unității de învățământ în perioada 
15-28 decembrie 2021, în intervalul orar 09:00-14:00. 
Relații suplimentare la sediul Școlii Gimnaziale 
comuna Bunești, persoana de contact: secretar Boboc 
Ienculescu Ileana, telefon 0753020860.

SC Info Service&Computers SRL, având CUI: 
17914185, cu sediul în: București, Sectorul 1, Strada 
Lt.Col Durbac Răducu Dumitru, Nr.121, angajează: 
Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptu-
șeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet cu 
cod COR 931301- 4 posturi. Cerințe: studii medii, 
cunoștiințe de limba engleză, cunoștințe în dome-
niul construcțiilor. Selecția are loc în data de 
15.12.2021, ora 10.00, la sediul societății.

SC Prefcom SRL din Zalău angajează desenator 
tehnic din România sau din străinătate pentru 
biroul din Zalău. Se oferă cazare. Interviu în data 
de 15.12.2021. CV-uri la: tranescu.mihai@prefcon.
ro

Patiseria Stars Elite SRL din Caransebeș anga-
jează 2 lucrători bucătărie (spălători vase mari)- cod 
COR 941201, condiții minime: studii primare (8 
clase), cunoștințe limba engleză. CV-urile se depun 
pe e-mail la adresa: experto«ce8@gmail.com. Vor fi 
luate în considerare CV-urile primite până la data 
de 15.12.2021. Selecția candidaților va avea loc în 
data de 16.12.2021 și constă în concurs de CV-uri. 
Informații la telefon: 0755.665.487.

Anunț. Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petro-
șani suspendă procedura de organizare și desfășu-
rare a concursului pentru ocuparea postului de 
execuție contractual vacant:  REGIZOR 
ARTISTIC, gradul profesional I (studii superioare), 
din data de 22.12.2021, în baza art.37 alin.2 și alin.3 
din H.G. nr.286/2011, care prevede la alin. (2) 
„Suspendarea se dispune de către conducătorul 
autorității ori instituției publice, după o verificare 
prealabilă, în regim de urgență, a situației în fapt 
sesizate, dacă se constată existența unor deficiențe 
în respectarea prevederilor legale.” și la alin. (3) 
„Sesizarea poate fi făcută de către membrii comisiei 
de concurs ori ai comisiei de soluționare a contesta-
țiilor, de către oricare dintre candidați sau de către 
orice persoană interesată”. Detalii suplimentare se 
pot obține de la Ienulesc Adina, tel.0254541154.

CITAŢII
Se citează pârâţii Dobjanschi Florin și Dobjanschi 

Georgică, cu domiciliul necunoscut, în proces cu 
reclamanta Caucă Cornelia în Dosarul nr. 
2055/217/2019 la Judecătoria Darabani, sala Theodor 
Balș, în data de 08.02.2022, ora 9.00, dosar având ca 
obiect hotărâre care să ţină loc de act autentic.

Dosar nr.1126/326/2020. Citație. Csibi Ioan a lui 
Anton, Varadi Vladislav și soția Portic Rozalia, 
Varadi Ladislau, Varadi Ileana sunt citați la Judecă-
toria Toplița în calitate de pârăți în data de 
15.12.2021, ora 10.00.

DIVERSE
Subscrisa Private Liquidation Group IPURL, cod 

de identificare fiscală 26176834, sediul profesional 
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, ap.11 jud. Bihor, 
număr de înscriere în tabloul practicienilor în insol-
vență  RFO-II -0412 ,  Te l :  0359 /463661 
Fax:0359/463662, E-mail office@plginsolv.ro, în 
calitate de lichidator judiciar al societății Inferal 
Com S.R.L., CUI 16069547, număr de înregistrare 
la Registrul Comerțului J05/71/2004 și sediul în 
Oradea, str. Constantin Tănase, nr.13, jud. Bihor –
societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, 
anunță desfășurarea unei proceduri publice de 
selecție pentru încheierea unui contract de prestări 
servicii cu expert topograf sau societate speciali-
zată, în vederea realizării tuturor lucrărilor cadas-
trale necesare în vederea întabulării imobilului 
proprietatea Inferal Com SRL situat în com. 
Abrămuț, sat Petreu, nr.116/141, în natură teren în 
suprafață de 1262 mp și construcție în suprafață de 
114 mp. Orice persoană interesată va formula 
ofertă de prestări servicii ce se va depune  la sediul 
lichidatorului judiciar din Oradea, str. Avram 
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor sau prin e-mail la 
adresa o«ce@plginsolv.ro în termen de 30 (treizeci) 
zile de la publicarea prezentului anunț.

Grigore Nicolae, Grigore Viorica, Preda Mircea, 
Manescu Marian, Vasilescu Ileana Despina, 
Mitrache Marius, Costescu Lucian Mihai, Boru-
zescu Radu, Mita Ion anunta publicu interesat 
asupra deciziei etapei de incadrare emisa de APM 
Dolj pentru Amenajamentul Fondului Forestier 
proprietate privată aparținând persoanelor fizice 
Grigore Nicolae, Grigore Viorica, Preda Mircea, 
Manescu Marian, Vasilescu Ileana Despina, 
Mitrache Marius, Costescu Lucian Mihai, Boru-
zescu Radu, Mita Ion din  Judeșul Dolj, U.P.I 
Bradesti-Filiasi situat pe teritoriul comunelor 
Predesti,  Brădești, Breasta, Argetoia, Cotofeii din 
Dos, Bucovat si oras Filiași din judeţul Dolj-planul 
nu necesita evaluare de mediu si nu se supune 
procedurii de evaluare adecvata, urmand a fi supus 
procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Docu-
mentatia care a stat la baza deciziei de incadrare 
poate fi consultata in zilele de luni-joi intre orele 
8.00 si 16.30 si vineri intre orele 8.00 si 14.00 la 
sediu Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, str. 
Petru Rares nr.1 Craiova sau pe site-ul APM Dolj 
http:/apmdj.anpm.ro si la sediul. Observatiile publi-
cului se primesc la sediu Agentiei pentru Protectia 
Mediului  Dolj (Fax 0251419035, e-mail: office@ 
apmdj.anpm.ro, in termen de 10 zile calendaristice 
de la data publicarii in mass-media.

Judecătoria Iași, dosar nr.35599/245/2019, admite 
cererea formulată de reclamanta Hogas Petronela 
(CNP 2750824221171), cu domiciliul procesual ales 
la cab av. Vasiliu Ionut Grigore din Iași, str.Neculau, 
nr.19, bl.573, sc.A, et.2, ap.1, jud.Iași în contradic-
toriu cu pârâții Muncipiul Iași- prin Primar, cu 

sediul în Iași, bdul. Stefan cel Mare și Sfânt , nr.11, 
jud.Iași și Birzu Eugen ( CNP 1740326221206), cu 
ultimul domiciliul cunoscut în Iași, str.Decebal, nr.1, 
bl. Cantemir, et.2, ap.56, jud.Iași. Atribuie recla-
mantei Hogas Petronela beneficiul Contractului de 
închiriere pentru suprafața locativă cu destinația de 
locuință socială nr.1307/20.04.2017, modificat prin 
actul adițional nr. 1/22.11.2017 cu privire la imobilul 
situat în Iași, str.Decebal, nr.1, bl.Cantemir, et 2, 
ap.56. Cu drept de apel în termen  de 30 de zile de 
la comunicare. Cererea de apel se va depune, sub 
sancțiunea nulității, la Judecatoria Iași. Pronunțată 
prin punerea soluției la dispoziția părților prin 
mijlocirea grefei instanței, astazi, 14 octombrie 
2021.

La Judecătoria Iași în dosar nr.27041/245/2021 se 
deschide procedura de declarare judecatorească a 
morții pârâtei Bulgaru Olga cu ultim domiciliu 
cunoscut în sat Dancas, com.Miroslava, str. Princi-
pala, nr. 24 și invităm orice persoană ce are cunoș-
tință despre ea să comunice la instanță.

SC Rewe România SRL, cu sediul în comuna 
Ștefăneștii de Jos, str. Bușteni, nr. 7, județul Ilfov, 
anunță public solicitarea de obținere a autorizației 
de mediu pentru obiectivul „Penny Market” 
amplasat în satul Prejmer, comuna Prejmer, Str. 
Brașovului, nr. 1621, județul Brașov. Eventualele 
propuneri și sugestii din partea publicului privind 
activitatea menționată vor fi transmise în scris și 
sub semnătură la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Brașov din municipiul Brașov, str. Politeh-
nicii nr. 3, județul Brașov, în zilele de luni – joi, între 
orele 8.00 – 16.30 și vineri între orele  8.00 – 14.00, 
în termen de cel mult 10 zile de la data publicării 
prezentului anunț.

Anunţ public privind depunerea solicitării de 
emitere a acordului de mediu. Compania Națională 
De Administrare A Infrastructurii Rutiere S.A., 
prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri 
Craiova cu sediul in str. Calea Severinului, nr. 95, 
Craiova, anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul protecție versanți DN7 KM 198+200 – 
207+000, KM 216+000 – 219+000, KM 224+000 – 
227+300 SI KM 228+000 – 233+200, propus a fi 
amplasat in  lungul DN7 intre KM 198+200 – 
207+000, KM 216+000 – 219+000, KM 224+000 – 
227+300 SI KM 228+000 – 233+200, pe raza UAT 
Calimanesti, Brezoi, Racovita si Caineni. Informa-
ţiile privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, 
strada Remus Bellu nr.6 si la sediul  DRDRP 
Craiova,  în zilele de luni- vineri, între orele 9.00 – 
14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul  Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, 
strada Remus Bellu nr.6.

Anunt prealabil privind afisarea publica a docu-
mentelor tehnice ale cadastrului. Unitatea adminis-
trativ-teritoriala comuna Andrasesti, din judetul 
Ialomita, anunta publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectorul cadastral 3, ince-
pand cu data de 22.12.2021, pe o perioada de 60 
zile. Publicarea documentelor tehnice se face: a) in 
spatiul pus la dispozitie de catre primarie, situat la 
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adresa:  Comuna Andrasesti, str. Gheorghe Gr. 
Cantacuzino nr. 52, Jud. Ialomita b) pe pagina de 
internet a autoritatii administratiei publice locale: 
http://www.primaria-andrasesti.ro. c) pe pagina de 
internet a ANCPI creata in acest scop: https://www.
ancpi.ro/pnccf/anunturi.html. Cererile de rectifi-
care, insotite de inscrisurile doveditoare, pot fi: a) 
transmise la sediul primariei (prin posta/curier ori 
mijloace electronice); b) formulate in sistemul infor-
matic (caz in care certificarea nealterarii continu-
tului inscrisurilor doveditoare odata cu redarea pe 
suportul informatic va fi facuta de deponent prin 
semnatura electronica calificata); c) depuse prin 
mijloace electronice pe pagina de internet special 
creata de ANCPI in acest scop.

Unitatea administrativ-teritorială CARPEN, din 
judeţul Dolj, anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 
nr.4, începând cu data de 20.12.2021, pe o perioadă 
de 60 de zile, la sediul Primăriei Carpen, sat 
Carpen, conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicităţii imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările și completările ulteri-
oare. 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.

Anunt public.1. SC Modern Residence Dezvol-
tare Imobiliara SRL, SC Joya Shoes Concept SRL, 
S.C. Imobis Central Trading SRL, Iacob Tudor-
Adrian si Iacob Claudia, cu sediul in Jud. Ilfov, 
Oras Popesti-Leordeni, str. Scolii, nr.27, titular al 
planului/programului ”P.U.Z.-introducere teren in 
intravilan si modificare functiune in vederea consti-
tuirii unei zone mixte servicii comert, locuinte 
colective, accese /alei auto si pietonale,  amenajare 
parcaj auto, amenajare spatii verzi,  imprejmuire si 
utilitati“, Jud. Ilfov, oras Popesti-Leordeni, T20/2, 
P20-31, n.c.5482-109024, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de 
mediu pentru planul/programul mentionat si 
declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a 
planului/programului poate fi consultata la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii nr.1, sect.6, de luni pana joi intre orele 
9:00-13:00. Observatii/comentarii si sugestii se 
primesc in scris  la  sediul  A.P.M.Ilfov, 
(tel.021/4301523, 021/4301402) in termen de 18.zile 
de la data publicarii anuntului.

Universal Alloy Corporation Europe SRL, cu 
sediul în sat Dumbrăvița, comuna Dumbrăvița 
nr.244A, județul Maramureș, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu, pentru proiectul: „Alimentarea cu 
energie electrică a unei unități pentru producția de 
extruziuni grele din aluminiu Universal Alloy 
Corporation Europe SRL, localitatea Medieșu 
Aurit, județul Satu Mare”, propus a se amplasa pe 
raza comunelor Medieșu Aurit și Apa din județul 
Satu Mare și pe teritoriul administrativ al orașului 
Seini, județul Maramureș. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str.Mircea cel 
Bătrân nr.8/B, pe pagina de internet: http://apmsm.
anpm.ro, și la sediul titularului din comuna 
Dumbrăvița nr.244A, județul Maramureș. Observa-
ţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Satu Mare, e-mail: 
o¦ce@apmsm.anpm.ro

SC Yasar Family SRL și SC Selco Construct 
SRL, proprietari ai terenului situat în orașul 
Măgurele, județul Ilfov, Tarla 7, Parcela 20/75, 
20/76, 20/77, 20/78, nr.cad.68058, în suprafață de 
10000.00mp, anunță publicul interesat asupra 

depunerii solicitării de obținere a Avizului 
Consultativ pentru documentația PUZ -Locuințe 
individuale și funcțiuni complementare, anexe, 
utilități. Documentația a fost depusă pentru 
consultare la Consiliul Județean Ilfov la data 
16.12.2021. Observații/comentarii se primesc în 
scris la Direcția de Urbanism din cadrul Consi-
liului Județean Ilfov, București, sector 6, strada 
Ernest Juvara, nr. 3-5 (tel. 021.212.56.93), în 
termen de 18 zile de la publicarea prezentului 
anunț. 

SC Degaro SRL, cu sediul social în loc.Golești, 
DJ205C, KM 1, jud. Vrancea, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării acordului de 
mediu pentru proiectul: „Intensificare măsuri de 
biosecuritate în Ferma Fântânele aparținând SC 
Degaro SRL reprezentând doi roboți spălare și 
înlocuire incinerator cu model Hurikan 1000”, 
amplasat în cadrul Fermei de porci Fântânele, jud.
Constanța, extravilan comuna Fântânele -titular 
SC Degaro SRL. Informaţiile privind proiectul pot 
fi consultate la sediul APM Constanța, mun.
Constanța, str.Unirii nr.23 și la Ferma de porci 
Fântânele, județul Constanța, extravilan comuna 
Fântânele, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-
13.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul autorităţii competente pentru protecţia 
mediului Constanța.

Warehouses De Pauw Romania S.R.L.anunță 
publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru Proiectul 
„Realizare foraje pentru alimentare cu apă și 
conectare la rețeaua existentă în incintă”, propus a 
fi amplasat în comuna Oarja, Tarla 6, Parcela 42, 
Lotul 1 și Lotul 2, jud.Argeș. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul APM 
Argeș, str.Egalității, nr. 50A, jud. Argeș, și la sediul 
Warehouses De Pauw Romania S.R.L., în Bucu-
rești, strada Gara Herastrău, numărul 2, Equili-
brium Office Building, etaj 10, sector 2, telefon: 
0746.266.010, în zilele de luni până joi, între orele 
9.00-13.00. Observațiile publicului se primesc zilnic 
la sediul APM Argeș, str. Egalității, nr.50A, județul 
Argeș.

SOMAŢII
Somaţie. Prin cererea înregistrată sub Dosar 

nr.1853/246/2021 privind petentele Virvan Eleonora 
și Virvan Floare, ambele cu domiciliul în comuna 
Beliu, sat Beliu, nr.406, jud.Arad, cu domiciliul 
procesual ales la Cabinet avocat Nadia Osiceanu, 
cu sediul în municipiul Arad, B-dul Dragalina, nr.4, 
ap.2b, judeţul Arad, care solicită înscrierea drep-
tului de proprietate prin uzucapiune, asupra imobi-
lului situat în sat Beliu, comuna Beliu, nr.adm.407 
(nr.adm.vechi 34), judeţul Arad, înscris în CF 
nr.302852 Beliu, provenit din CF vechi 260 Beliu, 
nr.top.83, compus din casă cu nr.34 Beliu (nr.adm.
nou 407 Beliu) și curte-teren intravilan în suprafaţă 
de 291mp și asupra cotei de 24/122 părţi din 
imobilul situat în sat Beliu, comuna Beliu, judeţul 
arad, format din teren intravilan în suprafaţă de 
878mp, înscris în CF nr.302840 Beliu, provenit din 
CF vechi 1083 Beliu, nr.top.84:1, proprietatea ante-
rioară a numitului Cioltean Mihai, cu ultimul 
domiciliu în Beliu, nr.34, judeţul Arad, exercitând 
de peste 20 de ani până în prezent o posesie utilă în 
sensul legii, pașnică, netulburată, publică, continuă 
și sub nume de proprietar. În urma acesteia, în baza 
art.130 din Decretul-Lege nr.115/1938, sunt somaţi 
toţi cei interesaţi de îndată să înainteze opoziţie la 
Judecătoria Ineu, deoarece în caz contrar, în termen 
de o lună de la această ultimă publicare, se va 
proceda la soluționarea cererii. Prezenta somaţie se 
va afișa timp de o lună la avizierul Judecătoriei 
Ineu și la Primăria Comunei Beliu.

ADUNĂRI GENERALE
Convocare. Consiliul de Administraţie al socie-

tăţii Mecanpetrol S.A.convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor în data de 17.01.2022, ora 
13.00, la sediul societăţii din Găești, str.Șos.Bucu-
rești-Pitești, judeţul Dâmboviţa, pentru toţi acţio-
narii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de 
16.12.2021. În cazul în care cvorumul necesar nu se 
va întruni la data menţionată AGOA se va ține la 
18.01.2022, aceeași oră, în același loc și cu aceeași 
ordine de zi. Ordinea de zi: Art.1.Stabilirea indem-
nizaţiei Președintelui Consiliului de Administraţie 
și a membrilor Consiliului de Administraţie aleși 
conform Hotărârii nr.05/12.11.2021, indemnizaţie 
ce se acordă începând cu data alegerii noului 
Consiliu de Administraţie. Informaţii despre 
valoarea indemnizaţiilor se pot afla la sediul socie-
tăţii. Art. 2. Împuternicirea d-lui Preda Vilcu Costin 
identificată prin CI seria AZ, nr.410761, în calitate 
de consilier juridic să îndeplinească procedurile 
impuse de lege în vederea publicării prezentei în 
Monitorul Oficial al României, precum și în vederea 
îndeplinirii formalităţilor necesare în fața ORC 
Argeș. Acţionarii pot participa personal sau prin 
reprezentând, mandataţi prin procură specială, 
potrivit legii. Acţionarii persoane fizice vor face 
dovada prezenței prin verificarea cu documentul de 
identitate a existenței în Registrul Acţionarilor la 
data de referinţă. Acţionarii persoane juridice vor 
participa la adunare prin reprezentantul legal sau 
persoana fizică împuternicită să-i reprezinte și vor 
prezenta documente doveditoare în acest sens, 
respectiv document identitate și certificat consta-
tator emis de Registrul Comerţului sau împuterni-
cire dată de organul de conducere administrativ 
pentru această adunare, fiind necesară prezența 
acestora în Registrul Acţionarilor la data de refe-
rinţă. Formularele pentru procura specială se pot 
solicita societăţii, prin e-mail, începând cu data de 
16.12.2021 și vor fi depuse în original, după comple-
tare și semnare la sediul societăţii, cel mai târziu la 
data de 16.01.2022, ora 11.00, ca fiind data-limită 
când se va încheia un proces-verbal cu procurile 
existente. Documentele și materialele referitoare la 
ordinea de zi se află la dispoziţia acţionarilor 
conform prevederilor legale, începând cu data 
publicării în Monitorul Oficial, consultarea acestora 
fiind posibilă prin solicitarea prin e-mail. Informaţii 
pot fi obţinute la sediul societăţii sau la telefon: 
0720.700.071.

LICITAŢII
Cabinet Individual de Insolvență Grigorian 

Andreea-Gina, CIF 25259222, cu sediul în Iași, șos. 
Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.4, bl. A5, demisol, 
spațiul nr.2, jud. Iași, RFO I-0983, Tel:0741532937, 
e-mail:o¦ce@grigorian.ro, în calitate de lichidator 
judiciar al debitoarei JESSYBELL GLOBAL SRL 
cu sediul în Iași, str. Ornescu nr. 1, jud. Iași, 
J22/621/2020, CUI 40534865, conform Încheierii nr. 
16/03.03.2021 pronunţată de Tribunalul Iași în 
dosar nr. 774/99/2021(29/2021), scoate la vânzare 
bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei, 
respectiv echipamente bucătărie profesională 
(cuptor convecție, hotă, cuptor pizza, mașină de 
gătit, masă refrigerantă, malaxor aluat, vitrină 
frigorifică, feliator, spălător închis cu o cuvă, mese 
de lucru, vitrină caldă orizontală, vitrina frigorifica 
orizontală, accesorii gastronomice, cuptor electric, 
etc.) la prețul de 169.205 Lei (fără TVA), reprezen-
tând 100% din prețul de evaluare, prin ședinţe de 
licitaţie publică. Sedințele de licitație publică vor 
avea loc la ora 12:00 în data de 06.01.2022, 
27.01.2022, 17.02.2022, 10.03.2022, 31.03.2022, 
21.04.2022, 12.05.2022, 02.06.2022, 23.06.2022, 
14.07.2022, la sediul lichidatorului judiciar din Iași, 
șos. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.4, bloc A5, demisol, 

spațiul nr.2-3, jud. Iași. Regulamentul de vânzare și 
caietul de sarcini pot fi procurate contra sumei de 
1000 lei de la sediul lichidatorului judiciar. Relaţii 
suplimentare la tel. 0741532937.

Anunt licitație publică deschisă cu strigare 
pentru vânzarea bunurilor scoase din funcțiune. 
Penitenciarul Bucuresti -Jilava cu sediul în locali-
tatea Jilava, str. Sabarului nr.1, județul Ilfov, telefon 
021.457.01.82/int. 108, fax 021.457.01.64, e-mail 
pjilava@anp.gov.ro organizează: licitație publică 
deschisă cu strigare pentru vânzarea bunurilor 
scoase din funcțiune, după cum urmează: 1. 
Autobuz Grivbuz G12 TP, preț de pornire 14946 lei, 
garanția de participare 1494 lei; 2.Automacara 
AMT 12.5 T RD 12215, preț de pornire 27058 lei, 
garanția de participare 2705 lei; 3.Autospecială 
transport deținuți RD 18260FL, preț de pornire 
13742 lei, garanția de participare 1374 lei; 4.Autos-
pecializată IM MIRSA R19215 DFK – S, preț de 
pornire 16008 lei, garanția de participare 1600 lei; 
5.Autospecială transport deținuți RD 182602FL, 
preț de pornire 14733 lei, garanția de participare 
1473 lei; 6.Autospecială transport deținuți RD 
182602FL, preț de pornire 14733 lei, garanția de 
participare 1473 lei; Caietul de sarcini al licitației 
care cuprinde documentele și condițiile de partici-
pare la licitație poate fi procurat, contra cost, de la 
sediul Penitenciarului Bucuresti -Jilava, astfel: 
-Pentru prima licitație, în perioada 13.01.2022 
-18.01.2022, între orele 09:00-14:00; -Pentru a doua 
licitație, în perioada 27.01.2022 -28.01.2022, între 
orele 09:00-14:00; -Pentru a treia licitație, în peri-
oada 03.02.2022 -04.02.2022, intre orele 09:00-14:00. 
Prețul caietului de sarcini este de 200 lei. Nu se 
percepe altă taxă de participare. Pentru partici-
parea la licitație, ofertanții vor depune documentele 
conform pct. 6.5 din Caietul de sarcini, la sediul 
unității, astfel : Pentru prima licitație, până în data 
de 21.01.2022, ora 11:00; Pentru a doua licitație, 
până în data de 31.01.2022, ora 11:00; Pentru a treia 
licitație, până în data de 04.02.2022, ora 11:00; 
Licitația va avea loc în data de 25.01.2022 ora 11:00, 
la sediul Penitenciarului Bucuresti - Jilava. În caz 
de neadjudecare, următoarea licitație deschisă cu 
strigare va avea loc în data de 02.02.2022, ora 11:00. 
Daca nici de această dată nu va avea loc adjude-
carea, următoarea licitație va avea loc în data de 
08.02.2022, ora 11:00. Bunurile scoase din funcțiune 
pot fi vizionate la sediul Penitenciarului București 
-Jilava în perioada și în intervalul orar de depunere 
a documentelor. Alte relații referitoare la licitație se 
pot obține la telefon 021.457.01.82, int. 108, email 
logistica.pjilava@anp.gov.ro, persoana de contact 
Ing. Cernea Mihai Liviu.

Debitorul SC Rom Hotel Exclusiv SRL societate 
in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si 
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1. Teren extra-
vilan destinatia faneata, cu suprafata masurata de 
1.400 mp, situat in in Buzau. Pretul de pornire al 
licitatiei este de 3.402 euro. 2.Teren extravilan desti-
natia faneata, cu suprafata de 8.599mp, pe care sunt 
amplasate urmatoarele constructii: -C1 – Complex 
Agrement cu regim inaltime S+P+2E, cu suprafata 
utila subsol de 161,57mp, suprafata utila parter 
747,09mp, suprafata utila etaj 1 de 470, 21mp, 
suprafata utila etaj 2 de 388,89mp, din care fac 
parte: C2 – piscina cu suprafata de 25 mp si C3 –
PISCINA cu suprafata de 25mp. Anexa neintabu-
lata –Cladire fast-food. Anexa neintabulata –Cladire 
restaurant. Bunuri mobile. Pretul de pornire al lici-
tatiei pentru proprietatea imobiliara sus prezentata 
impreuna cu bunurile mobile ce o deservesc este de 
390.692,7 euro, exclusiv TVA. Pretul Caietului de 
sarcini este de 3.000 lei +TVA. Prima sedinta de 
licitatie a fost fixata la data de 10.01.2022, ora15.00 
iar daca activele nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii vor avea loc in urma-
toarele date: 17.01.2022, 24.01.2022, 31.01.2022, 

07.02.2022, 14.02.2022, 21.02.2022 si 28.02.2022, ora 
15.00 la acelasi pret de pornire. Participarea la lici-
tatie este conditionata de: -consemnarea in contul nr. 
RO60BREL000200 3296180100  deschis la Libra 
Internet Bank pe seama debitoarei SC Rom Hotel 
Exclusiv SRL cel tarziu cu o zi inainte de data si ora 
stabilita pentru sedinta de licitatie, a garantiei de 
10% din pretul de pornire al licitatiei; -achizitio-
narea cel tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita 
pentru sedinta de licitatie a Caietului de sarcini. 
-Pretul caietului de sarcini se achită prin OP in 
contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 deschis 
la Ing Bank – Sucursala Dorobanti, pe seama lichi-
datorului judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL sau 
in numerar la sediul lichidatorului judiciar din 
București, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 502-505, 
sector 1. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura 
la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. 
Buzesti nr.71, et.5, cam. 502-505, sector 1. Pentru 
relatii suplimentare sunati la telefon 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com.

SC Editura Explorator SRL, prin lichidator 
judiciar, anunta vanzarea prin licitatie publica a 
bunurilor  mobile de natura utilajelor tiparire carti, 
respectiv masina de brosat Bindmaster la pretul de 
11.890 lei fara TVA, masina de laminat la cald 
KDFM 900 la pretul de 3.465 lei fara TVA, rama 
copiat placi Spektra Pro· la pretul de 1.720 lei fara 
TVA, procesor placi O·set T700 la pretul de 3.075 
lei fara TVA, masina de tipar O·set Roland 205  la 
pretul de 113.565 lei fara TVA, masina de faltuit 
ZYH490B la pretul de 13.780 lei fara TVA, aero-
termă Master B 15 EPB Tipo Dec 2 buc. la pretul de 
110 lei/buc fara TVA, aparat aer conditionat 24000 
BTU Interter la pretul de 90 lei fara TVA. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus la 50% fata de cel 
stabilit in rapoartele de evaluare. Licitatiile sunt 
organizate in baza hotararii Adunarii Creditorilor 
din 27.02.2019 si 06.10.2020 si vor avea loc pe data 
de: 04.01.2022, 05.01.2022, 06.01.2022, 11.01.2022, 
12.01.2022, 13.01.2022, 18.01.2022, 19.01.2022, 
20.01.2022, 25.01.2022, 26.01.2022, 27.01.2022, 
28.01.2022, 01.02.2022, 02.02.2022, orele 12.00 la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, strada Ion 
Maiorescu, bl 33 S1, et. 7, cab 7B. Conditii de parti-
cipare la licitatia publica (taxa de participare) si 
relatii suplimentare la telefon: 0344104525.

SC Real Bucov SA, societate în faliment cu 
sediul în com Bucov, sat Pleașa, str. Industriei, nr. 1, 
jud. Prahova, prin lichidator judiciar Just Insolv 
SPRL, cu sediul în Ploiești, str. Ion Maiorescu, bl. 
33S1 et. 7, cab. 7B,  anunta vanzarea la licitatie 
publica a camerei nr.22 (fosta biblioteca) din 
caminul de nefamilisti C4 bloc F , precum si cota 
indiviza de 1.19% din partile comune ale blocului si 
6,92 mp teren indiviz din 581 mp  situat in Bucov, 
sat Pleasa, nr.936, jud Prahova, la pretul de 6.100 lei 
la care se adauga TVA. Camera prezinta stare insa-
lubra interior si exterior , grad de confort 3, stare 
deplorabila necesita renovare completa.Licitatia 
publica are loc in baza hotararii Adunarilor Credi-
torilor din 21.09.2021, a raportului de evaluare 
intocmit de evaluator Constantin Valerica in 
septembrie 2021 si a regulamentului de participare 
la licitatie. Garantia de participare la licitatie 
pentru acest bun este de 610 lei, respectiv 10% din 
valoarea bunului licitat. Sedintele de licitatii vor 
avea loc pe data de: 04.01.2022, 05.01.2022, 
06.01.2022, 11.01.2022, 12.01.2022, 13.01.2022, 
18.01.2022, 19.01.2022, 20.01.2022, 25.01.2022, 
26.01.2022, 27.01.2022, 28.01.2022, 01.02.2022, 
02.02.2022, orele 12:00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, 
bl.33S1, et.7, cab.7B.Taxa de participare la licitatie 
este de  500 lei fara TVA, respectiv 595 lei inclusiv 
TVA.Relatii suplimentare la sediul lichidatorului 
judiciar cat si la telefon 0344104525.

SC Real Bucov SA, societate în faliment, cu 
sediul în com Bucov, sat Pleașa, str. Industriei, nr. 1, 
jud. Prahova, prin lichidator judiciar Just Insolv 
SPRL, cu sediul în Ploiești, str. Ion Maiorescu nr.12, 
bl. 33S1 et. 7, cab. 7B,  anunta vanzarea la licitatie 
publica a imobilului situat in Bucov, loc.Pleasa, str.
Industriei , nr.1 in cadrul Fabricii de Caramizi 
Refractare Pleasa compus din: Cladire Pavilion 
Birouri-Unitate Individuala nr. 2 parter +2 etaje , 
Sud=1037,98 mp Scd=1.215 mp si cota parte teren 
aferent de 553 mp, situat in com.Bucov, sat Pleasa, 
str. Industriei nr.1. Pretul de pornire al licitatiei este 
de 532.988,50 lei, care este redus la 50% din pretul 
stabilit in raportul de evaluare si nu este purtator de 
TVA, deoarece valoarea constructiei este mai mare 
decat valoarea terenului. Pretul nu poate fi redus 
sub 50% din valoarea stabilita in raportul de 
evaluare.Imobilul este inscris in CF 21218-C1-U2 
Bucov si se compune din parter Sc=459 mp, 
Su-397.67 mp, etaj I Sc=307 mp, Su=259,87mp, etaj 
II Sc=449 mp, Su=380,44 mp, cota parti comune 
din cladire 44,63% si cota parte teren 553mp. Toto-
data, se valorifica prin licitatie urmatoarele bunuri 
mobile: 13 birouri pt calculator la pret de 50 lei per 
buc. + TVA , 1 birou mare la pret de 100 lei +TVA , 
4 scaune la pret de 15 lei per buc.+TVA 7 fisete 
metalice la pret de 100 lei per buc.+TVA, 1 comoda 
cu 2 usi la pret de 100 lei +TVA , 6 dulapuri cu 2 usi 
la pret de 100 lei per buc.+TVA, un dulap colt cu 5 
usi la pret de 200 lei +TVA, 1 polita cu 4 rafturi la 
pret de 50 lei+TVA. Licitatia publica are loc in baza 
hotararii Adunarii Creditorilor din 16.12.2019, a 
regulamentului de participare la licitatie. Garantia 
de participare la licitatie pentru aceste bunuri este 
10% din valoarea bunurilor licitate. Caietul de 
sarcini pentru imobilul situat in loc. Pleasa este in 
cuantum de 3.000 lei plus TVA. Sedintele de licitatii 
vor avea loc pe data de: 04.01.2022, 05.01.2022, 
06.01.2022, 11.01.2022, 12.01.2022, 13.01.2022, 
18.01.2022, 19.01.2022, 20.01.2022, 25.01.2022, 
26.01.2022, 27.01.2022, 28.01.2022, 01.02.2022, 
02.02.2022, orele 12:00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu nr.12, 
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare la sediul 
lichidatorului judiciar cat si la telefon 0344104525.

CONPET S.A. Ploiești, organizează licitații cu 
strigare, pentru vânzare de mijloace de transport 
auto, țeavă recuperată aflată în magazii și țeavă 
îngropată provenite din lucrări de înlocuire de 
conducte. Ședințele de licitație se organizează astfel: 
- în fiecare zi de marți: - ora 10:00 pentru mijloace 
de transport auto; - ora 11:00 pentru țeavă recupe-
rată aflată în magazii; - în fiecare zi de joi, ora 10:00, 
pentru țeavă îngropată, până la epuizarea stocului. 
Pentru mijloacele de transport auto și țeava recupe-
rată din magazii, garanția de participare la licitație 
este în cuantum de 10% din valoarea bunurilor 
pentru care ofertantul a optat să liciteze, iar taxa de 
participare la licitație este de 50 lei. Pentru țeava 
îngropată garanția de participare la licitație este în 
cuantum de 10% din valoarea acesteia, taxa de 
participare la licitație este de 100 lei, iar taxa de 
vizitare este în cuantum de 600 lei. Taxa de vizitare 
și taxa de participare sunt nerambursabile. 
Garanția de participare se restituie ofertanților care 
nu întrunesc condițiile de participare la licitație 
precum și celor care nu au adjudecat bunuri la lici-
tație. Taxa de participare, taxa de vizitare și 
garanția de participare se achită până la data licita-
ției prin virament în contul deschis la BCR Ploiești, 
cod IBAN RO38RNCB0205044865700001, ori cu 
numerar la caseria societăţii, situată la Dispeceratul 
Central, str. Anul 1848 nr. 1-3 Ploiești. Pentru infor-
maţii privind condiţiile de participare la licitaţie, 
modelul de contract, lista bunurilor ce fac obiectul 
licitaţiei accesați pagina web www.conpet.ro secţi-
unea Noutăţi/ Licitaţii vânzare bunuri de interes 
general. Data limită până la care se poate depune 
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documentaţia de participare la licitaţie este ziua 
anterioară licitaţiei, ora 10.00, la adresa valorificare.
bunuri@conpet.ro. Licitaţiile vor avea loc în zilele 
mai sus menționate, la sediul administrativ nr. I, str. 
Anul 1848 nr. 1-3, etaj 8.

Subscrisa Turmac Insolvency IPURL, cu sediul 
profesional in Bucuresti, Bd. Unirii, Nr.78, Bl.J2, 
sc.2, et.3, ap.39, Sector 3, reprezentata prin asociat 
coordonator Turmac Mihaela, in calitate de lichi-
dator judiciar al debitorului ROMSYS SRL, cu 
sediul in Bucuresti Sectorul 1, Str. Menuetului, Nr. 
12, Bucharest Business Park, Corp D, Etaj 4, avand 
CUI 4800537, nr. de ordine in registrul comertului 
J40/20069/1993, desemnata prin Incheierea de 
sedinta din data de 25.09.2020, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, in 
Dosarul nr. 10810/3/2016, anunta scoaterea la 
vanzare in bloc a bunurilor mobile aflate in patri-
moniul societatii, categoria piese de schimb 
constand in aparatura birotica, piese de schimb si 
aparatura tehnica specifice obiectului de activitate- 
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei”, 
astfel cum acestea au fost evidentiate in raportul de 
evaluare intocmit in cauza si in conformitate cu 
hotararea adunarii creditorilor din data de 
07.12.2021. Valoarea totala a bunurilor mobile este 
de 189.663 euro exclusiv TVA echivalentul a 
938.432 lei exclusiv TVA. Prima vanzare a bunu-
rilor se va organiza in data de 23.12.2021, ora 12.00, 
prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care 
bunurile nu se vor vinde la primul termen de lici-
tatie, se vor organiza alte 4 sedinte de licitatie, 
saptamanale, in datele de 13.01.2022, 20.01.2022, 
27.01.2022, 03.02.2022 la aceeasi ora si in aceleasi 
conditii. Relatii  suplimentare se pot obtine la tel. 
031.805.21.25.

Subscrisa Turmac Insolvency IPURL, cu sediul 
profesional in Bucuresti, Bd. Unirii, Nr.78, Bl.J2, 
sc.2, et.3, ap.39, Sector 3, reprezentata prin asociat 
coordonator Turmac Mihaela, in calitate de lichi-
dator judiciar al debitorului ROMSYS SRL, cu 
sediul in Bucuresti Sectorul 1, Str. Menuetului, Nr. 
12, Bucharest Business Park, Corp D, Etaj 4, avand 
CUI 4800537, nr. de ordine in registrul comertului 
J40/20069/1993, desemnata prin Incheierea de 
sedinta din data de 25.09.2020, pronuntata de Tribu-
nalul Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, in Dosarul 
nr. 10810/3/2016, anunta scoaterea la vanzare in bloc 
a bunurilor mobile aflate in patrimoniul societatii, 
constand in mobilier, aparatura birotica si aparatura 
tehnica specifice obiectului de activitate: Activităţi 
de consultanţă în tehnologia informaţiei, astfel cum 
acestea au fost evidentiate in raportul de evaluare 
intocmit in cauza si in conformitate cu hotararea 
adunarii creditorilor din data de 07.12.2021. 
Valoarea totala a bunurilor mobile este de 58.030 
euro exclusiv TVA echivalentul a 287.126 lei exclusiv 
TVA. Prima vanzare a bunurilor se va organiza in 
data de 23.12.2021, ora 12.00, prin licitatie publica 
cu strigare. In cazul in care bunurile nu se vor vinde 
la primul termen de licitatie, se vor organiza alte 4 
sedinte de licitatie, saptamanale, in datele de 
13.01.2022, 20.01.2022, 27.01.2022, 03.02.2022 la 
aceeasi ora si in aceleasi conditii. Relatii  suplimen-
tare se pot obtine la tel. 031.805.21.25.

Debitorul SC Competent Serv SRL, cu sediul în 
Dr.Tr.Severin, str.Walter Maracineanu, nr.110, jud. 
Mehedinţi, CIF: 6098138, J25/932/1994 aflata în 
procedură de faliment, in bankruptcy, en faillite în 
dosar nr. 2304/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului 
Mehedinți, prin lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL, prin asociat coordonator ec.Emil 
Popescu, cu sediul in Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului 
nr. 7A, jud.Mehedinti, scoate la vânzare, la pretul 
diminuat cu 20% fata de pretul stabilit prin 
raportul de evaluare, conform hotarare adunare 
creditori din data de 30.06.2021, urmatorul bun: 
Proprietate imobiliara Teren+Constructii situat in 
loc. Malovat, str. Calea Targu Jiului, nr.6, jud.Mehe-
dinti, nr. C.F. 50145 (Nr. CF vechi 292) la pretul de 
178.544,00  EURO, pret neafectat de TVA (echiva-
lentul in lei la cursul BNR din ziua platii)  formata 
din: Teren intravilan in suprafata totala de 16833 
mp. nr. cadastral – 50145; Ateliere (2buc.) cu o 
suprafata utila de 559,50 mp, nr. cadastral 50145-
C1; Magazie Materiale (2 buc.) cu o suprafata 
construita de 367,03 mp, nr. cadastral 50145-C2; 
Birou si Laborator cu o suprafata construita de 
297,15 mp, nr. cadastral 50145-C3; Sopron cu o 
suprafata construita de 387,65 mp, nr. cadastral 
50143-C4; Magazie cu o suprafata construita de 
87,35 mp. Pretul pentru bunul imobil descris ante-
rior este diminuat cu 20% fata de pretul stabilit prin 
raportul de evaluare depus la dosarul cauzei si se 
afla în garanția rang I a creditorului G-Trust MH 
SRL (succesor de drept al Invest Capital Malta 
LTD),  cu rangul I conform contract de ipoteca nr. 
2015/24.07.2008 emis de BNP Marin Andreca 
Alexandra si contract de cesiune creanta. Licitaţia 
publica cu strigare organizata la data de 29.12.2021 
orele 1400 , la biroul lichidatorului judiciar din 
Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti. 
Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să 
depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei pentru fiecare bun și să achiziți-
oneze caietul de sarcină in suma de 1.000 lei pana la 
data de 28.12.2021 orele 17.00. Nr. cont: 
RO11BRMA0999100085359511 deschis la Banca 
Romaneasca. Invităm pe toti cei care vor să parti-
cipe la ședinţa de licitaţie organizata pentru data de 
29.12.2021 să transmita secretariatului lichidato-
rului judiciar oferte de cumpărare, documentele 
prevazute pentru a participa la licitatie in caietul de 
sarcini, dovada achitarii garantiei de participare si 
a caietului de sarcini, în copie xerox, la adresa de 
email o¯ce@consultant-insolventa.ro sau la cutia 
postala. Avand in vedere măsurile de prevenire a 
răspândirii virusului COVID 19 (CORONA-
VIRUS), precum si a ordonantelor militare emise, 
administratorul judiciar recomanda 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 autoprotectie 
(masca, manusi, etc.). Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor imobile descrise anterior, o reprezinta 
incheierea din data de 19.12.2016 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată de către judecă-
torul sindic in dosarul de insolvență nr. 
2304/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului Mehe-
dinti. Somam pe toti cei care pretind vreun drept 
asupra bunului imobil descris anterior sa anunte 

lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege. In masura in care creditorul garantat doreste 
sa participe la licitatia publica cu strigare prin 
sistemul de videoconferinta, acesta este obligat sa 
achite cheltuielile de procedura pana la data de 
28.12.2021 orele 17.00 dupa cum urmeaza: Cheltu-
ieli privind onorariu administrator/lichidator judi-
ciar si cheltuieli de procedura calculate pro rata la 
valoarea  de evaluare a bunului imobil  Proprietatea 
imobiliarra situata in loc. Malovat, str. Tg. Jiului 
nr.6, jud Mehedinti –cheltuieli de procedura pentru 
participare la licitatia publica cu strigare in suma de 
209.945 lei. (171.537 cheltuieli onorariu fix lichi-
dator judiciar si 38408 lei cheltuieli de procedura). 
Relaţii la telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399 
sau: office@consultant-insolventa.ro.; site www.
consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL prin ec. Emil Popescu.

Debitorul Mola N. Sorin Laurenţiu P.F.A. - socie-
tate în faliment, in bankrupcy, en faillite, cu sediul în 
Devesel, sat Scăpău, str.Principală nr.249, jud.Mehe-
dinţi, având 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, prin 
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 pretu-
rile stabilite prin Raportul de Evaluare nr. 19726/
EB/06.04.2021, urmatoarele bunuri mobile: -Tractor 
Case IH Luxxum 120 cu seria DBDLX-
120KJSS01200, An fabricatie 2018, Culoare Rosu, 
Ore functionare 2.117, la pretul de pornire al licita-
tiei de 42.000 Euro; -Tractor Case IH Farmall 115C 
cu seria HLRFC115HJLF03409, An fabricatie 2018, 
Culoare Rosie, Ore functionare 2.150 ore, la pretul 
de pornire al licitatiei de 33.000 Euro; -Grapa cu 
discuri Gregoire Besson cu seria N142994, Model 
XRVP 666-44 – Big Pro 4.8, An fabricatie 2017, 
Stare Buna, Culoare rosu, la pretul de pornire al 
licitatiei de 25.000 Euro; -Incarcator frontal Stoll FZ 
10 cu cupa, Serie 7096667, An fabricatie 2018, Stare 
Buna, Culoare rosu, la pretul de pornire al licitatiei 
de 6.000 Euro; -Semanatoare Gaspardo MTR 6, 
Serie HG9271020, An fabricatie 2017, Stare Buna, 
Culoare rosie, la pretul de pornire al licitatiei de 
14.000 Euro; Preturile nu includ TVA, plata urmand 
sa se daca in lei la cursul BNR din ziua platii. Lici-
taţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din 
Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti la 
data de 06.01.2022, 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 Admi-
nistrativ si Fiscal în dosarul nr. 937/101/2020. Parti-
ciparea la licitaţie este condiţionată de consemnarea 
în contul unic de insolventa al debitoarei Mola N. 
Sorin Laurenţiu P.F.A., pana la data de 05.01.2022 
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 

B a n c a  R o m a n e a s c a  S . A . ,  s u b  n r. 
RO11BRMA09991000 91403775. Invităm pe toti cei 
care vor să participe la ședinţa de licitaţie să trans-
mita 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: o¯ce@consultant-insol-
venta.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 lichida-
torul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare 
în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii 
suplimentare la telefoanele: 0742592183, 
0756482035, 0252/354399, email office@consul-
tant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL.

Debitorul SC D&G Agricolture Enterprise SRL 
- societate în reorganizare judiciara, in judicial reor-
ganisation, en redressement, cu sediul în Dr.Tr.
Severin, str.George Cosbuc nr.3,  jud.Mehedinti, 
J25/272/2006, C.U.I. 18704890, prin administrator 
judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, 
cu sediul ales in Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, 
jud.Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO 
II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coordo-
nator Serban Valeriu, scoate la vânzare, la preturile 
diminuate cu 50% fata de preturile stabilite prin 
Raportul de Evaluare nr. 21/24.02.2020 conform 
hotarare adunare creditori din data de 27.07.2021, 
urmatoarele bunuri imobile: Teren si vita de vie in 
suprafata de 212.500 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50225 si nr cadas-
tral 50225 la pretul de pornire a licitatie in suma de 
325.125,00 Euro, Teren si vita de vie in suprafata de 
60.938 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehe-
dinti, nr. CF 50171 si nr cadastral 50171 la pretul de 
pornire a licitatie in suma de 93.235,00 Euro. Teren 
si vita de vie in suprafata de 66.000 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50175 si 
nr cadastral 50175 la pretul de pornire a licitatie in 
suma de 100.980,00 Euro, Teren si vita de vie in 
suprafata de 84.000 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50173 si nr cadas-
tral 50173 la pretul de pornire a licitatie in suma de 
128.520,00 Euro, Teren si vita de vie in suprafata de 
320.546 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehe-
dinti, nr. CF 50092 si nr cadastral 50092 la pretul de 
pornire a licitatie in suma de 490.435,00 Euro, Teren 
si vita de vie in suprafata de 56.600 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50267 si 
nr cadastral 50267 la pretul de pornire a licitatie in 
suma de 86.597,50 Euro, Teren si vita de vie in 
suprafata de 90.834 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50072 si nr cadas-
tral 50072 la pretul de pornire a licitatie in suma de 
138.975,00 Euro. Total suprafata de teren si vita de 
vie valorificata in bloc - 891.418 mp. Valoarea totala 
a bunurilor este de 1.363.867,50 Euro, pret neafectat 
de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii). Licitaţia va avea loc la biroul administrato-

rului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului 
nr.7A, jud. Mehedinti la data de 16.12.2021, orele 
1400. Titlul executoriu în baza căruia administra-
torul judiciar procedează la vânzarea bunurilor 
imobile descrise anterior, il reprezinta Incheierea de 
sedinta din data de 20.05.2020, de confirmare a 
planului de reorganizare a debitoarei SC D&G 
Agricolture Enterprise SRL, pronunţată de Tribu-
nalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de Contencios 
Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 1726/101/2019. 
Creditori ipotecari:DGRFP Craiova AJFP Mehe-
dinti, U.A.T. Com Punghina, M.C. Vivai Italia 
S.C.A. si Cabinet Av. Predescu Daniela. Participarea 
la licitaţie este condiţionată de consemnarea în 
contul unic de insolventa al debitoarei SC D&G 
Agricolture Enterprise SRL, pana la data de 
15.12.2021 orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire pentru bunul imobil pe care inten-
tioneaza sa-l achizitioneze precum și achiziţionarea 
caietului de sarcini in suma de 1.000,00 lei+TVA. 
Cont deschis la Banca Romaneasca S.A., sub nr. 
RO11BRMA0999100087949896. Invităm pe toti cei 
care vor să participe la ședinţa de licitaţie să trans-
mita 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: o¯ce@consultant-insol-
venta.ro. Avand in vedere măsurile de prevenire a 
răspândirii virusului COVID 19 (CORONA-
VIRUS), precum si a ordonantelor militare emise, 
administratorul judiciar recomanda ca participarea 
la licitatie sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, 
iar in masura in care se doreste participarea fizica se 
impune prezenta unui singur participant care sa 
respecte masurile impune de autoprotectie (masca, 
manusi, halat, etc.). Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor imobile descrise ante-
rior sa anunte administratorul judiciar inainte de 
data stabilita pentru vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la 
telefoanele: 0756482035, 0742592183 0252/354399, 
email o¯ce@consultant-insolventa.ro. Administror 
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis.

Debitorul SC Competent Serv SRL, cu sediul în 
Dr.Tr.Severin, str.Walter Maracineanu, nr.110, jud. 
Mehedinţi, CIF: 6098138, J25/932/1994 aflata în 
procedură de faliment, in bankruptcy, en faillite în 
dosar nr. 2304/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului 
Mehedinți, prin lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL, prin asociat coordonator ec. Emil 
Popescu, cu sediul in loc. Dr.Tr. Severin, str. Zabrau-
tului nr. 7A, jud. Mehedinti, scoate la vânzare 
urmatoarele bunul imobil conform hotarare 
adunare creditori din data de 11.06.2021: Teren 
intravilan situat in loc. Dr. Tr. Severin, jud. Mehe-
dinti (intre str. Iazului si Centura Noua, la aproxi-
mativ 300 mp de intersectia cu drumul spre 
Cerneti) cu o suprafata de 5.265 mp avand  numar 
cadastral 63112, nr. C.F. 63112 (nr. CF vechi 15131) 
la pretul de  45.000,00 EURO , (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii, pret neafectat de TVA). 
Licitaţia publica cu strigare organizata la data de 
28.12.2021 orele 14:00 la biroul lichidatorului judi-
ciar din Dr.Tr.Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud.
Mehedinti. Informăm toți ofertanţii faptul că sunt 
obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei pentru fiecare bun și să 

achiziționeze caietul de sarcină in suma de 1000 lei 
pentru fiecare bun pana la data de 27.12.2021 orele 
17.00. Nr. cont: RO11BRMA0999100085359511 
deschis la Banca Romaneasca. Invităm pe toti cei 
care vor să participe la ședinţa de licitaţie organi-
zata pentru data de 28.12.2021 să transmita secreta-
riatului lichidatorului judiciar oferte de cumpărare, 
documentele prevazute pentru a participa la lici-
tatie in caietul de sarcini, dovada achitarii garantiei 
de participare si a caietului de sarcini, în copie 
xerox, la adresa de email o¯ce@consultant-insol-
venta.ro sau la cutia postala. Avand in vedere 
măsurile de prevenire a răspândirii virusului 
COVID 19 (CORONAVIRUS), precum si a ordo-
nantelor militare emise, administratorul judiciar 
recomanda ca participarea la licitatie sa aiba loc 
prin sistem de videoconferinta, iar in masura in 
care se doreste participarea fizica se impune 
prezenta unui singur participant care sa respecte 
masurile impune de autoprotectie (masca, manusi, 
etc.). Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile 
descrise anterior, o reprezinta incheierea din data de 
19.12.2016 de deschidere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr. 2304/101/2013 aflat pe rolul Tribuna-
lului Mehedinti. Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor imobile descrise 
anterior sa anunte lichidatorul judiciar inainte de 
data stabilita pentru vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii la telefon 
0742592183, tel./fax: 0252354399 sau: office@
consultant-insolventa.ro.; Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL.

Debitorul Popovici Nelu Persoana Fizica Autori-
zata cu sediul în sat Zlagna nr.65, com.Turnu 
Ruieni, jud. Caras – Severin, F11/496/2015, C.U.I. 
34952987, prin lichidator judiciar, Consultant Insol-
venta 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 Serban Valeriu, conform Sentintei 
nr. 11 din data de 23.01.2020, pronunţată de Tribu-
nalul Caras Severin, Secţia a II - a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 
2427/115/2019, scoate la vânzare, la pretul stabilit 
prin Raportul de Evaluare nr. 20258/28.06.2021, 
bunurile mobile: - Tractor Deutz Fahr 6155 cu seria 
WSXCA40200LD50228, An fabricatie 2018, 
Culoare Verde, Stare: Foarte buna, Ore functionare 
60, la pretul de pornire al licitatiei de 78.000 Euro 
Exclusiv T.V.A (echivalentul in lei la cursul BNR din 
ziua platii); -Incarcator frontal Stoll FZ 60.1 cu serie 
7124711, An fabricatie 2019, Stare Foarte Buna, 
Culoare negru, la pretul de pornire al licitatiei de 
7.000 Euro Exclusiv T.V.A (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii); -Cupa Stoll Robust M 
2,40 MH cu seria 5954455, An fabricatie 2019, Stare 
Foarte Buna, Culoare negru, la pretul de pornire al 
licitatiei de 900 Euro Exclusiv T.V.A (echivalentul in 
lei la cursul BNR din ziua platii). Total valoare 
bunuri mobile valorificate in bloc 85.900 Euro  
exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din 
ziua platii). Licitatia va avea loc în Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuţului, nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 
06.01.2022 orele 14:00. Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea 
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bunurile mobile, conform Raportului de evaluare nr. 
20258/28.06.2021 o reprezinta Sentința nr. 11 din 
data de 23.01.2020 de deschidere a procedurii de 
faliment pronunțată de către judecătorul sindic în 
dosarul de insolvență nr. 2427/115/2019. Partici-
parea la licitaţie este condiţionată de consemnarea 
în contul unic de insolventa al debitoarei Popovici 
Nelu Persoana Fizica Autorizata pana la data de 
05.01.2022 orele 1700, a unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire pentru bunurile mobile și achiziţi-
onarea caietului de sarcini in suma de 500,00 lei 
exclusiv TVA Cont deschis la Banca Romaneasca 
S.A., sub nr. RO11BRMA09991000 90497019. 
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra 
bunului imobil sa anunțe lichidatorul judiciar 
înainte de data stabilita pentru vânzare în termen, 
sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimen-
tare la telefoanele: 0756482035, 0252/354399 emai-
l:office@consultant-insolventa.ro. Lichidator 
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis.

1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de identi-
ficare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoana de contact: Primăria 
Orașului Recaș, cu sediul în Recaș, Calea Timi-
șoarei nr.86, județul Timiș, cod poștal 307340, 
telefon: 0356/177.278, fax: 0356/177.279, e-mail: 
contact@primariarecas.ro, cod fiscal 2512589. 
2.Informații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie vândut: 7 imobile teren, 
ce aparțin domeniului privat al Orașului Recaș, 
identificate astfel: -teren 37.500 mp, extravilanul 
localității Petrovaselo, oraș Recaș, C.F.404775 
Recaș, nr.cadastral LL 2720/1/1, conform H.C.L. 
Recaș nr.371/25.11.2021 și a temeiului legal: 
O.U.G.nr.57/03.07.2019; -teren 28.000mp, extravi-
lanul localității Petrovaselo, oraș Recaș, C.F.404749 
Recaș, nr.cadastral Apj 2727/1/6, conform H.C.L. 
Recaș nr. 372/25.11.2021 și a temeiului legal: 
O.U.G.nr.57/03.07.2019; -teren 23.200mp, extravi-
lanul localității Petrovaselo, oraș Recaș, C.F. 404751 
Recaș, nr.cadastral Apj 2727/1/3, conform H.C.L. 
Recaș nr.373/25.11.2021 și a temeiului legal: 
O.U.G.nr.57/03.07.2019; -teren 8.000mp, extravi-
lanul localității Petrovaselo, oraș Recaș, C.F. 404947 
Recaș, nr.cadastral Apj 2727/1/7, conform H.C.L. 
Recaș nr. 374/25.11.2021 și a temeiului legal: O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019; -teren 31.300mp, extravilanul 
localității Petrovaselo, oraș Recaș, C.F. 405301 
Recaș, nr.cadastral LL 2720/1/2, conform H.C.L. 
Recaș nr. 375/25.11.2021 și a temeiului legal: O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019; -teren 11.600mp, extravilanul 
localității Petrovaselo, oraș Recaș, C.F. 405468 
Recaș, nr.cadastral Apj 2727/1/2, conform H.C.L. 
Recaș nr. 376/25.11.2021 și a temeiului legal: O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019; -teren 5.800mp, extravilanul 
localității Petrovaselo, oraș Recaș, C.F. 406122 
Recaș, nr. cadastral Apj 2727/1/71, conform H.C.L. 
Recaș nr. 377/25.11.2021 și a temeiului legal: 
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: La cerere, 
de la sediul instituției, Serviciul Economic sau se 
poate consulta pe site-ul: www.primariarecas.ro, 
secțiunea „Anunțuri -Licitații”. 3.2.Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/compartimentului 
din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un 
exemplar din documentația de atribuire: Se poate 
obține de la Serviciul Economic din cadrul Primă-
riei Orașului Recaș, Calea Timișoarei nr.86, județul 
Timiș. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ: 50Lei/exemplar -se achită numerar la 
Casieria instituției. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 23/12/2021, ora 12.00. 4.Infor-

mații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere 
a ofertelor: 05/01/2022, ora 15.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului Recaș, 
orașul Recaș, Calea Timișoarei nr. 86, județul Timiș 
-Registratură. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: Într-un singur exemplar, 
într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
06/01/2022, ora 11.00, Primăria Orașului Recaș, 
orașul Recaș, Calea Timișoarei nr.86, județul Timiș, 
Sala de ședințe. 6.Denumirea, adresa, numarul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ și Fiscal a Tribunalului Timiș, Timi-
șoara, Piața Țepeș Vodă nr.2, județul Timiș, telefon/
fax: 0256/221.990, e-mail: tr-timis-reg@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunțului de licitație către institu-
țiile abilitate, în vederea publicării: 13/12/2021.

1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Comuna Ocna de Fier, 
Str.Vale, nr. 107B, județul Caraș-Severin, telefon/fax 
0255/527.802 /0255/527.929, e-mail: primaria@
ocnadefier.ro, cod fiscal 3227548. 2.Informații gene-
rale privind obiectul concesiunii, în special descri-
erea și identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: teren extravilan în suprafață totală de 
52.302mp, identificat în CF nr. 30451, cu nr.cadas-
tral 30451, Lot 3, aparținând domeniului public al 
Comunei Ocna de Fier, conform H.C.L. nr. 
47/30.09.2021 și  temeiului legal O.U.G. 
nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația 
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin solicitare scrisă, de 
la sediul Primăriei Comunei Ocna de Fier. 3.2.Denu-
mirea și adresa serviciului /compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: se poate 
obține de la Registratura Primăriei Comunei Ocna 
de Fier, Str.Vale, nr. 107B, județul Caraș-Severin. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei/exemplar și 
se achită cash la Casieria Primăriei Comunei Ocna 
de Fier, Str.Vale, nr. 107B, județul Caraș-Severin sau 
în contul RO44TREZ1815006 XXX003758 deschis 
la Trezoreria Reșița. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 28/12/2021, ora 14.00. 4. Infor-
maţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere 
a ofertelor: 05/01/2022, ora 10.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei 
Comunei Ocna de Fier, Str.Vale, nr.107B, județul 
Caraș-Severin. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exem-
plar, în două plicuri sigilate -unul exterior și unul 
interior. 5.Data și locul la care se va desfășura 
sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 06.01.2022, 
ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei Ocna de Fier, 
Str.Vale, nr.107B, județul Caraș-Severin. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Caraș-Severin, Reșița, Str.Horea, 
nr.2-4, județul Caraș-Severin, telefon 0255/213.304, 
fax 0255/211.554, e-mail: ecris.115@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 13.12.2021.

1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Comuna Râfov, cu 
sediul în comuna Râfov, sat Moara Domnească, Str.
Principală, nr.55, județul Prahova, telefon 
0244/478.416, fax 0244/478.589, e-mail: rafov@

ph.e-adm.ro, cod fiscal 2845559. 2.Informații gene-
rale privind obiectul concesiunii, în special descri-
erea și identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: Teren în suprafață de 1.400mp, Tarla 
103, Ps602, identificat cu nr.cadastral 23178, CF 
23178, amplasat în comuna Râfov, județul Prahova, 
aparținând domeniului privat al Comunei Râfov, 
conform H.C.L. nr. 92/10.12.2021 și temeiului legal: 
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: prin solici-
tarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Râfov. 
3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 
Registratura Primăriei Comunei Râfov, comuna 
Râfov, sat Moara Domnească, Str.Principală, nr.55, 
județul Prahova. 3.3. Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 
Gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 27.12.2021, ora 14.00. 4.Informaţii privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
04.01.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura 
Primăriei Comunei Râfov, comuna Râfov, sat 
Moara Domnească, Str.Principală, nr. 55, județul 
Prahova. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5. Data și 
locul la care se va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 04.01.2022, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Comunei Râfov, comuna Râfov, 
sat Moara Domnească, Str.Principală, nr.55, județul 
Prahova. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se poate 
introduce la Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Prahova, Ploiești, Piața Victoriei, nr. 
10, județul Prahova, telefon 0244/544.781, fax 
0244/544.781, e-mail: tb-prahova-reg@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 13.12.2021.

1.Informaţii generale privind concedentul, 
precum: denumirea, codul fiscal, adresa, datele de 
contact, persoana de contact: UAT Orașul Horezu, 
CIF: 2541479, Strada 1 Decembrie nr.7, Horezu, 
judeţul Vâlcea, telefon: 0250.860.190, fax: 
0250.860.481, e-mail: primaria@orasul-horezu.ro. 
2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: Teren intravilan în supra-
faţă de 13692 mp, proprietatea publică a UAT Orașul 
Horezu, situat în Orașul Horezu, str. Tudor Vladimi-
rescu nr.135, punctul „La Stejari-Târg”, județul 
Vâlcea, identificat cu Cartea Funciară nr. 37830, în 
vederea construirii unui parc de retail ce va cuprinde 
un supermarket, un depozit logistic, un magazin cu 
produse nealimentare (cu articole de îmbrăcăminte, 
articole de uz casnic, produse de decorațiuni interi-
oare), amenajare parcare, spălătorie auto, farmacie 
veterinară asigurarea altor servicii specifice parcu-
rilor de retail. Concesionarea se face conform OUG 
nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, 
și conform HCL nr.128/25.11.2021. 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: Docu-
mentația de atribuire se poate ridica, pe bază de soli-
citare, de la sediul Primăriei Orașului Horezu. 3.2. 
Denumirea și datele de contact ale serviciului/ 
compartimentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Compartimentul juridic, administrație 
publică locală din cadrul Primăriei Orașului Horezu, 
Strada 1 Decembrie, numărul 7, camera 6. 3.3.Costul 
și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exem-

plar, unde este cazul: 33Lei și se achită la Casieria 
Primăriei Orașului Horezu. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 29.12.2021, ora 14.00. 4. 
Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 06.01.2022, ora 11.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului 
Horezu, strada 1 Decembrie nr.7, județul Vâlcea, 
secretariat. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Un exemplar original în plic 
sigilat. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 06.01.2022, ora 
13.00, în Sala de Conferinţe a Casei de Cultură 
„Constantin Brâncoveanu” Horezu, str.1 Decembrie 
nr.11, județul Vâlcea. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Vâlcea, str. 
Scuarul Revoluției nr.1, Râmnicu Vâlcea, județul 
Vâlcea, telefon: 0250.739.120, fax: 0250.732.207, 
adresă e-mail: tr-valcea@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului licitației către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 09.12.2021.

Licitaţie Publică: 1.Informaţii generale privind 
autoritatea contractantă-   Consiliul Local Bordei 
Verde, comuna Bordei Verde, str. Principală, nr. 33, 
judeţul Braila, CUI 4874798, tel./fax: 0239696088 
/0239696090, e-mail: primaria.bordeiverde@yahoo.
com. 2.Informaţii generale privind obiectul proce-
durii de licitaţie publică: -închirierea, prin licitație 
publică, organizată potrivit OUG nr.57/2019 și a HCL 
nr.50/27.07.2021, a terenului intravilan categoria de 
folosinţă ,,neproductiv” în suprafaţă de 10.828mp, 
identificat în Cv 4, P 37, situat  în localitatea Lisco-
teanca, comuna Bordei Verde, Județul Brăila, aflat în 
proprietatea Comunei Bordei Verde, domeniul privat, 
în scopul realizării de activităţi agricole, economice 

etc. -închirierea, prin licitaţie publică, organizată 
potrivit legii, a terenului intravilan în suprafaţă de 
11.754mp, Cv 4, P 27 –categoria de folosinţă  ,,nepro-
ductiv” situat în localitatea  Liscoteanca, comuna 
Bordei Verde, judeţul Brăila, aflat în proprietatea 
comunei Bordei Verde, domeniul privat, în scopul 
realizării de activităţi agricole, economice etc.; 3. 
Informaţiile 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 atri-
buire: la cerere, de la sediul instituţiei, Comparti-
mentul Secretariat. 3.2. Denumirea și datele de 
contact ale compartimentului din cadrul instituţiei de 
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: se poate obţine de la Compartimentul 
Secretariat din cadrul Primăriei Bordei Verde, strada 
Principală,nr. 33, judeţul Brăila. 3.3. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 27.12.2021, ora 14.00. 
4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: 05.01.2022, ora 10.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Bordei Verde, Compartimentul Secretariat, 
strada Principală, nr.33, judeţul Brăila. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se 
depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigi-
late: unul exterior și unul interior. 5. Data și locul la 
care se va desfășura ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 06.01.2022, ora 10.00, Primăria Comunei 
Bordei Verde, strada Principală, nr.33, judeţul Brăila. 
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Secţia de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Brăila, Brăila, Strada Calea Călărașilor, 
nr.47, judeţul Brăila, telefon: 0239.613.370, fax: 
0239.612.608, e-mail: tr-braila-brp@just.ro.

DECESE

Marți / 14  decembrie 2021


