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OFERTE SERVICIU
l Federaţia Română de Rugby, cu 
sediul în bld.Mărăști, nr.18-20, sector 
1, București, organizează concurs 
pentru ocuparea, pe perioadă nede-
terminată, a funcţiei contractuale 
vacante de conducere- Șef Birou 
Achiziții (Referent de specialitate- 
gradul I) în cadrul Biroului Achiziții 
Publice- 1 post, în cadrul Biroului 
Achiziț i i  Publice pe data de 
05.02.2021, ora 10:00, la sediul Fede-
rației Române de Rugby din bld.
Mărăști, nr. 18-20, sector 1, Bucu-
rești. Toate informațiile privind 
condițiile de participare la concurs, 
documentele pe care trebuie să le 
conțină dosarul de concurs, calen-
darul de desfășurare al concursului, 
bibliografia și tematica de concurs se 
regăsesc pe site-ul www.frr.ro

l Federaţia Română de Rugby, cu 
sediul în bld.Mărăști, nr.18-20, sector 
1, București, organizează concurs 
pentru ocuparea, pe perioadă nede-
terminată, a funcţiei contractuale 
vacante de execuție de Medic Speci-
alist- medicină sportivă- 1 post în 
cadrul Departamentului Medical pe 
data de 08.02.2021, ora 10:00, la 
sediul Federației Române de Rugby 
din bld.Mărăști, nr. 18-20, sector 1, 
București. Toate informațiile privind 
condițiile de participare la concurs, 
documentele pe care trebuie să le 
conțină dosarul de concurs, calen-
darul de desfășurare al concursului, 
bibliografia și tematica de concurs se 
regăsesc pe site-ul www.frr.ro

l Liceul Tehnologic Beceni, cu 
sediul în comuna Beceni, nr.29, 
județul Buzău, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale temporar vacante, de: 1 post 
Muncitor -transport elevi, conform 
H.G. nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 1 februarie 2021, ora 09:00; 
-Proba interviu în data de 2 
februarie 2021, ora 09:00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: absolvent liceu sau 
școală profesională; -vechime: 3 ani 
ca și conducător auto. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 5 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a la sediul Liceului 
Tehnologic Beceni, str.Principală M, 
nr.29. Relaţii suplimentare la sediul 
Liceului Tehnologic Beceni, str.Prin-
cipală M, nr.29, persoană de contact: 
B u t u r u g ă  M i h a e l a ,  t e l e f o n 
0728.905.212.

l Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” 
Florești, cu sediul comuna Florești, 
str.Carpați, nr.10, judeţul Cluj, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
Secretar S -deb, conform H.G. 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 09.02.2021, ora 09:00; -Proba 
practică în data de 11.02.2021, ora 
09:00; -Proba interviu în data de 

11.02.2021, ora 13:00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: Superioare, cu 
diplomă de licență; -vechime: fără 
vechime. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a la 
sediul Liceului Teoretic „Dumitru 
Tăuțan” Florești. Relaţii suplimen-
tare la sediul liceului: Com.Florești, 
Str.Carpați ,  Nr.10,  Jud.Cluj , 
persoană de contact: Morar Liana, 
telefon 0264/267.277, E-mail: ldumi-
trutautan@gmail.com.

l Primăria Orașului Ocnele Mari, 
str.Alexandru Ioan Cuza, nr.53, 
judeţul Vâlcea, organizează la sediul 
instituţiei, concurs pentru ocuparea 
unei funcţii contractuale vacante, 
perioadă nedeterminată: -,,Șofer II” 
(microbuz școlar) în cadrul Compar-
timentului Microbuz școlar. Condiţii 
de ocupare sunt cele prevăzute de 
art.3 din Regulamentul-cadru 
aprobat prin Hotărârea nr.286/2011. 
Condiţii specifice: -studii generale; 
-vechime -fără vechime; -posedă 
permis de conducere valabil, cores-
punzător categoriei din care face 
parte vehiculul respectiv, sau dovada 
înlocuitoare a acestuia cu drept de 
circulaţie. Concursul se va desfasura 
astfel: -Proba practică la 08.02.2021, 
ora 10:00; Interviul la 11.02.2021, 
ora 10:00. Dosarele se depun în 10 
zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, P. a 
III-a. Informaţii la 0250/772.043 sau 
la sediul Primăriei Orașului Ocnele 
Mari -persoană de contact Jdreala 
Virgiliu-Marian.

l Primăria Comunei Nucet cu 
sediul în localitatea Nucet, nr.485, 
județul Dâmbovița, organizează 
concurs de recrutare pentru 
ocuparea  funcției contractuale 
vacante de paznic, pe perioadă 
nedeterminată, în cadrul Servi-
ciului Gospodarire Comunală din 
cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Nucet, 
județul Dâmbovița. Pentu partici-
parea la concurs candidații trebuie 
să îndeplinească condițiile prevă-
zute la art.3 din H.G. nr.286/2011 
cu modificările și completările 
ulterioare. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul 
studiilor -Generale atestat sau 
certificat de calificare profesională 
agent de securitate sau dovada că 
este înscris la un curs de agent de 
securitate; vechime -nu este cazul. 
Data, ora și locul de desfășurare a 
concursului: proba scrisă în data 
de 08.02.2021, ora 10:00, la sediul 
instituției; proba interviu în data 
de 10.02.2021, ora 10:00, la sediul 
instituției. Data limită până la care 
candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este de 
10 zile de la afișare, la sediul insti-
tuției. Dosarul pentru participarea 
la concurs trebuie să cuprindă 
documentele prevăzute la art.6 din 
H.G nr.286/2011, cu modificările și 

completările ulterioare. Relații 
suplimentare se pot obtine la sediul 
Primăriei Nucet sau telefon 
0245/267.004 .

l  Anunț Concurs :  Primăria 
Comunei Cornetu cu sediul în șos. 
Alexandriei  nr.  140,  comuna 
Cornetu, județ Ilfov, în baza HG 
286/2011, cu modificările si comple-
t ă r i l e  u l t e r i o a r e , 
O.U.G.57/03.07.2019, cu modificările 
si completările ulterioare si Legea 
53/2003 republicată, cu modificările 
si completările ulterioare, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
postului vacant de GUARD, normă 
întreagă, perioadă nedeterminată - 
Compartimentul Administra-
tiv-Gospodaresc si Administrarea 
Domeniului Public. Condiţii de 
participare la concurs: - studii gene-
rale sau studii medii; - curs notiuni 
fundamentale de igienă absolvit sau 
in curs de absolvire; - vechime în 
muncă minim 5 ani; Atributii speci-
fice postului: Abilităti de relationa-
re-comunicare cu intreg personalul 
unitătii administrativ-teritoriale; 
Abilităti de muncă in echipă; 
Răspunde de starea de curătenie si 
igiena in sectorul repartizat; 
Respectă responsabilitătile din fisa 
postului; Efectuează alte sarcini 
trasate de către conducere in limita 
capacitătii sale fizice si intelectuale si 
a programului de lucru. Acte nece-
sare pentru dosarul de inscriere la 
concurs: Cerere de inscriere; Copia 
actului de identitate sau orice alt 
document care atestă indetitatea 
potrivit legii, după caz; Curriculum 
vitae; Copiile documentelor care să 
ateste nivelul studiilor absolvite si 
ale altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări; Carnetul de 
muncă, extras din REVISAL sau, 
după caz, adeverinte care să ateste 
vechimea in muncă, in meserie sau, 
după caz in specialitatea studiilor, in 
copie; Cazierul judiciar, in original; 
Adeverintă medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare, 
eliberată de medicul de familie al 
candidatului sau de către unitătile 
sanitare de medicina muncii abili-
tate; Data, ora și locul de desfășu-
rare a concursului: Proba scrisă: data 
05.02.2021, ora 11:00, la sediul insti-
tuției iar interviul in data de 
09.02.2021, ora 11:00. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul instituției 
în termen de 10 zile de la data publi-
cării anunțului în Monitorul Oficial. 
Conditiile de participare la concurs 
si bibliografia vor fi afisate la sediul 
institutiei si pe site-ul Primăriei 

Comunei Cornetu. Date contact : 
021/468.92.20, doamna Crucianu 
Florentina - Consilier.

CITAȚII
l Sulcu Constantin Este Citatat La 
Judecatoria Dorohoi La 25.01.2021 
Pentru Succesiune.

l Lakatos Ecaterina este chemată la 
Judecătoria Satu Mare, în data de 
11.02.2021, ora 10:30, în calitate de 
pârâtă în dosarul nr.7837/296/2018.

l Parata Petre Cristina-Mariana cu 
ultimul domiciliu cunoscut in Str.
Pancota, Nr.151, Sector 2-Bucuresti 
este citat la Judecatoria Sector 
2 - B u c u r e s t i ,  i n  d o s a r 
nr.16662/300/2020, camera 123, 
termen 20.01.2021, cerere de valoare 
redusa, in proces cu Enel Energie 
Muntenia SA.

l Numitul Cionca Sabin cu ultimul 
domiciliu cunoscut in localitatea 
Becicherecu Mic ,str Dimitrie 
Tichindeal nr 16 jud. Timis este citat 
la Judecatoria Satu Mare pe data de 
11.02.2021 ora 11:30 completul c5cff. 
camera 7 in calitate de parat dosarul 
civil nr 11798/296/2021 in proces cu 
reclamanta Cormos Cornelia avand 
ca obiect succesiune. 

l Se citează parata Moldovan 
(Vâlcu) Georgeta ultim domiciliu 
comuna Parau jud. Brașov, la Jude-
c ă t o r i a  M o i n e ș t i  d o s a r 
1708/260/2020, termen 19.01.2021 
11:00-13:00, obiect acţiune in consta-
tare, reclamant Lupașcu Florin. 

l Piontcovschi Eduard-Alice, cu 
domiciliul necunoscut, este chemat 
la sediul BNP „Mihaela Vlad”, 
din  mun.Pitești, Bld. Eroilor nr 
8, intrarea A, parter, jud.Argeș, în 
ziua de 01.02.2021, orele 14:00, 
pentru a lua parte la dezbaterea 
succesorală, privind pe defunctul 
său tată  Piontcovschi Adrian, 
decedat la data de 26.04.2019, fost 
cu ultim domiciliu în Mun. Pitești, 
str. Eugen Ionescu, nr. 3, bl. Q3, sc. 
C ,  ap .  7 ,  jud .  Argeș ,  CNP 
1560126035013. 

l Numitul Constantin Dănuț Alin 
este citat pentru data de 25.02.2021, 
ora 11:30, la Judecătoria Craiova, 
sediul din str.Brestei, nr.12, în 
dosarul cu nr.33798/215/2019, 
complet CMF 5, ce are ca obiect 
exercitarea autorității părintești. 

l Numita Spătărelu Lidia, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în com.
Cârcea, str.Prunului, nr.3, jud.Dolj, 
este chemată în judecată de Stancu 
Rodica în dosarul nr.15710/215/2018, 
aflat pe rolul Judecătoriei Craiova, 
cu termen de judecată la 18.02.2021, 
în dosarul având ca obiect ieșirea din 
indiviziune după autorii Spătărelu 
Elena și Spătărelu Gheorghe.

l Schlanger Iosif, Uram Greta, Pal 
Magda, Ferenczi Anna, soția lui 
Gonczi Lajos, Fulop Anna sunt citați 
pe data de 09.02.2021, la Judecătoria 
Turda în dos nr.3411/328/2019, în 
calitate de pârâți.

l Bonda Vasile (Vazul) sen., Bonda 
Vasile (Vazul) jr., Bonda Simion, 
Bonda Viktor, Farcas Peter a lui 
Ianos, Bonda Ioan, Bonda Petru 
sunt citați pe data de 23.03.2021 la 
Judecă tor ia  Turda ,  în  dos . 
nr.1401/328/2014, în calitate de 
pârâți.

l  Numiții Borca Iuan, Borca 
Nicora, Hotea Palaguța, Borca 
Gheorghe , Rednic Doca și Bandra 
Lupu, cu domiciliul necunoscut, sunt 
citați pe data de 18 martie 2021, ora 
8.30, să se prezinte la Judecătoria 
S i g h e t u  M a r m a ț i e i  î n  d o s . 
nr.1914/307/2020, având ca obiect 
constatarea dreptului de proprietate, 
în calitate de pârâți.

SOMAȚII
l Romania Judecatoria Brasov 
Dosar Civil 19027/197/2020 Emisa 
LA 04.12.2020 Somatie Se aduce la 
cunostinta celor interesati ca 
petentul Ciolan Flavius a solicitat 
Judecatoriei Brasov sa se constate ca 
a dobandit prin uzucapiune dreptul 
de proprietate: -asupra portiunii de 
teren in suprafata de 1045 mp din 
terenul in suprafata totala de 1894 
mp situat in comuna Dumbravita, 
inscris in CF 102900 Dumbravita 
(provenita din conversia de pe hartie 
a CF 96 Dumbravita) cu numar top 
2581, prin jonctiunea posesiei cu 
antecesorii sai -asupra portiunii de 
teren in suprafata de 686 mp din 
terenul in suprafata totala de 1573 
mp situat in comuna Dumbravita, 

TELEFERIC GRAND HOTEL
- Ajutor Bucătar
- Bucătar
- Îngrijitor spaţii hoteliere
- Cameristă hotel
- Ospătar
- Ajutor Ospătar
- Lucrător room service
- Lucrător bucătărie
-Maseuza/terapeut spa
Oferim salariu motivant,
transport, masă, card de
sănătate privat.
EMAIL:  
hr@telefericgrandhotel.ro

Citaþie: Curte Arun, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Craiova, Str. Constantin Severeanu, nr. 24, bl. V2, sc. 
1, ap. 4, jud. Dolj, este chemat la Judecãtoria Craiova 
din str. A. I. Cuza, nr. 30, complet civil 7 (fost cf7), în 
ziua de 08 februarie 2021, ora 11:00, în calitate de 
pârât, în proces cu Municipiul Craiova prin Primar în 
calitate de reclamant în dosarul nr. 3757/215/2020, 
având ca obiect înlocuire amendã cu muncã în folosul 
comunitã?ii.
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inscris in CF 102910 Dumbravita 
(provenita din conversia de pe hartie 
a CF 1238 Dumbravita) cu nr.top 
2682, prin jonctiunea posesiilor cu 
antecesorii sai. Persoanele interesate 
sunt invitate sa faca opozitie la 
cererea formulata de petentul 
Ciolan Flavius, la Judecatoria 
Brasov in termen de 30 de zile de la 
data afisarii si publicarii prezentei 
somatii, cu mentiunea ca instanta va 
pasi la judecarea cererii, in cazul in 
care nu se va formula opozitie. 
Somatia face parte integranta din 
incheierea pronuntata la data de 
02 .12 .2020  in  dosaru l  c iv i l 
nr.19027/197/2020, cu termen de 
judecata la data de 01.02.2021. 
Prezenta se comunica spre afisare la 
Primaria Dumbravita, jud.Brasov, la 
sediul Judecatoriei Brasov si al 
O.C.P.I Brasov. Se va publica si 
intr-un ziar de larga raspandire. 
Presedinte Grefier Anda Simpetru 
Petronela Potochina 

DIVERSE
l Anunț public. Ministerul 
Economiei, Energiei și Mediului 
de Afaceri, având sediul în Calea 
Victoriei, nr.152, titular al Strate-
giei Energetice a României 2020-
2030, cu perspectiva anului 2050, 
anunță publicul interesat asupra 
emiterii Avizului de mediu nr.53 
din 04.11.2020. Documentul 
poate fi consultat pe site-ul 
Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor, la secțiunea special 
creată pentru această procedură 
de evaluare de mediu, link: 
http://www.mmediu.ro/articol/
strategia- energetică a româniei 
-2018-2030- cu perspectiva 
-anului- 2050/2143

l SC Euro Top Grafix SRL anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul Construire 
Hale Cu Functiunea De Depozitare 
Si Birouri, Imprejmuire, Bazin 
Vidanjabil, Put Forat, Amenajare 
Incinta Anexe Si Utilitati, propus a 
fi amplasat în Jud.ILFOV, Comuna 
Cernica, sat.Caldararu, T2, P33/4, 
nr.cad.54885. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul autorității competente pentru 
protecția mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii Nr.1 Sector 6- Bucuresti 
și la sediul S.C. Euro Top Grafix 
S.R.L. Jud.Ilfov, Com.Cernica, Intr.
Oxigenului, nr.13, Hala A, Et.1, 
Biroul nr.1, în zilele de L-V, între 
orele 9:00–17:00. Observațiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul 
autorității competente pentru 
protecția mediului Ilfov.

l Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului OCPI ARGEȘ anunță 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale 13, 15, 22, 25, 30, 31, 35, 36, 38, 
39 și 40, pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice, conform art.14 alin.
(1) și (2) din Legea cadastrului și a 
publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Data de 
început a afișării: 18.01.2021; Data 
de sfârșit a afișării:  19.03.2021; 
Adresa locului afișării publice: 
Comuna Râca, Judetul Argeș. 
Repere pentru identificarea locației: 
Sediul Primariei Comunei Râca; 
Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul; Primăriei Comunei Râca. 
Alte informatii pentru cei interesați: 
Program - luni- vineri: 09:00 - 16:00; 

Informații privind Programul nați-
onal de cadastru și carte funciară 
2015 - 2023 se pot obține pe site-ul 
ANCPI la adresa http://www.ancpi.
ro/pnccf/

l Pîrlea Laurențiu Cristian, cu 
domiciliul în oraș Năvodari, str. 
Tașaul, bl. T3, sc. D, et. 4, ap. 66, 
jud. Constanța, titular al notificării 
privind: Puz - Introducere În Intra-
vilan - Ansamblu Turistic/ Reziden-
ţial, în județul Constanța, com. 
Corbu, sat Corbu, extravilan, sola 
103, parcelele A546/13 lot 1, 
A546/13 lot 2, A546/14, anunță 
publicul interesat că, în urma 
parcurgerii etapei de încadrare din 
ședința CSC din data de 29.12.2020, 
s-a luat decizia supunerii procedurii 
de adoptare fără aviz de mediu. 
Publicul poate formula comentarii 
privind decizia etapei de încadrare, 
pe care le transmite în scris Agenției 
p e n t r u  P r o t e c ț i a  M e d i u l u i 
Constanța, str. Unirii, nr. 23, tel/fax 
0241/546696, în termen de 10 zile 
calendaristice de la publicarea anun-
țului.

l Pîrlea Laurențiu Cristian, cu 
domiciliul în oraș Năvodari, str. 
Tașaul, bl. T3, sc. D, et. 4, ap. 66, 
jud. Constanța, titular al notificării 
privind: Puz - Introducere În Intra-
vilan (Trup Izolat) Și Parcelare 
TEREN, Ansamblu Rezidenţial 
(Locuire Și Dotări Aferente Zonei 
De Locuit), amplasat în com. Corbu, 
sat Corbu, parcela Np623/3 lot 1, 
Np623/3 lot 1/1, Np623/3 lot 1/2, 
Np623/3 lot 2, Np623/4, Np623/8, 
Np623/10, Np623/11, str. Portului, 
jud. Constanţa, anunță publicul 
interesat că, în urma parcurgerii 
etapei de încadrare din ședința CSC 
din data de 29.12.2020, s-a luat 
decizia supunerii procedurii de 
adoptare fără aviz de mediu. 
Publicul poate formula comentarii 
privind decizia etapei de încadrare, 
pe care le transmite în scris Agenției 
p e n t r u  P r o t e c ț i a  M e d i u l u i 
Constanța, str. Unirii, nr. 23, tel/fax 
0241/546696, în termen de 10 zile 
calendaristice de la publicarea anun-
țului.

l Pîrlea Laurențiu Cristian, în cali-
tate de reprezentant al titularilor 
Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 
«Introducere în intravilan și parce-
lare teren pentru Ansamblu reziden-
țial (locuire și dotări aferente)» 
amplasat în județul Constanța, 
extravilan comuna Corbu, sat. 
Corbu, sola 117, parcela A610/19, lot 
2, anunță publicul interesat că s-a 
depus documentația în vederea obți-
nerii avizului de mediu pentru 
avizarea planului urbanistic zonal 
mai sus menționat. Observațiile 
publicului se primesc în scris la 
sediul APM Constanța, str. Unirii, 
nr. 23, zilnic, între orele 08:00 - 
16:00, în termen de 18 zile calen-
daristice de la apariția anunțului.

l Pîrlea Laurențiu Cristian, în cali-
tate de reprezentant al titularilor 
Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 
«Introducere în intravilan (trup 
izolat) și parcelare teren - Ansamblu 
turistic-rezidențial (locuire și dotări 
turistice & aferente zonei de locuit» 
amplasat in județul Constanța, 
extravilan comuna Corbu, sat. 
Corbu, parcela A573/32, anunță 
publicul interesat că s-a depus docu-
mentația în vederea obținerii 
avizului de mediu pentru avizarea 
planului urbanistic zonal mai sus 
menționat. Observațiile publicului se 
primesc în scris la sediul APM 
Constanța, str. Unirii, nr. 23, zilnic, 

între orele 08.00 - 16.00, în termen 
de 18 zile calendaristice de la 
apariția anunțului.

l Nr.257 din 12.01.2021. Către 
Ventureal Lima S.R.L. Regia Auto-
nomă Judeţeană de Drumuri și 
Poduri Constanţa, (în reorganizare 
judiciară, in judicial reorganisation 
,en redressement) cu sediul în Muni-
c i p i u l  C o n s t a n ţ a ,  J u d e ţ u l 
Constanta, strada Celulozei, nr.15A, 
cod poștal 900155, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Constanţa cu nr.
J 1 3 / 1 1 5 / 1 9 9 1 ,  a v â n d  C U I 
RO2749993, e-mail: office@rajdpct.
ro, tel./fax: 0241/630.696, având cod 
IBAN 
RO43BTRL01401202D00671XX, 
deschis la Banca Transilvania, 
Sucursala Constanţa,) legal repre-
zentată prin Administrator special 
-Ing.Dan Iulian Marin, în calitate de 
administrator al drumurilor jude-
ț e n e  a p a r ț i n â n d  j u d e ț u l u i 
Constanța, formulăm prezenta 
notificare potrivit careia vă comu-
nicăm faptul că figurați în eviden-
țele noastre contabile cu obligații de 
plată în cuantum de 4.088,96Lei, 
reprezentând debit principal (cval 
fct.nr.8920, cval fct.nr.1801310012, 
cval fct.nr.2010120009 -taxă utili-
zare drum județean cf ctr.nr. 
6309/24.07.2013) și penalități de 
întârziere, calculate până la data de 
26.11.2020. În acest sens vă soli-
cităm ca în termen de 5 zile de la 
primirea prezentei, să achitați obli-
gațiile de plată, sus menționate. 
Totodată, vă notificăm faptul ca 
reziliem contractul pentru utilizarea 
și accesul în zona drumului public 
nr.6309/24.07.2013, încheiat cu 
dumneavoastră în calitate de utili-
zator, potrivit art.12.4 din contractul 
mai sus menționat. Totodată, menți-
onăm faptul că, rezilierea contrac-
tului încheiat între R.A.J.D.P. 
Constanța și Ventureal Lima S.R.L., 
operează în termen de 30 de zile de 
la data comunicării/publicării. În 
caz de neachitare vom proceda la 
recuperarea creanței pe orice cale 
admisă de lege. Administrator: 
Special Ing.Dan Iulian MARIN. Șef 
Serviciul Juridic: Jr.Arina-Raluca 
Ștefănica. Întocmit, Jr.Alexan-
dru-Cătălin Gilca.

ADUNĂRI GENERALE
l Completare ordine de zi. Consi-
liul de Administraţie al Libra 
Internet Bank S.A., societate 
bancară înregistrată în Registrul 
bancar sub nr.RB-PJR-40-037/1999, 
cu sediul în București, Calea Vitan, 
nr.6-6A, Tronson B, C, Et.1, 6, 9, 13, 
Clădirea Phoenix Tower, sector 3, 
Cod poștal 032196, având cod unic 
de înregistrare 8119644 și numărul 
de ordine în Registrul Comerţului 
J40/334/1996, la solicitarea acționa-
rului Broadhurst Investments 
Limited -persoană juridică străină 
cu sediul în Cipru, Nicosia, 18 Arch.
Makariou III Avenue, 1st Floor, 
Latsia, 2220, înregistrată în registrul 
Companiilor din Cipru cu nr.81692, 
deținând un numar de acțiuni repre-
zentând mai mult de 5% din capi-
talul social, formulată în baza 
dispozițiilor art.117, indice 1, din 
Legea 31/1990, republicată, de 
completare a ordinii de zi a Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor ce 
se va întruni la data de 27.01.2021 
(prima convocare)/28.01.2021 (a 
doua convocare) ora 17:00, la adresa 
București, Calea Vitan, nr.6-6A, 
Tronson B, C, Et.1, 6, 9, 13, Clădirea 
Phoenix Tower, sector 3, convocată 

prin publicarea anunțului în Moni-
torul Oficial al Romaniei, Partea a 
IV-a, nr.4484/22.12.2020 și în ziarul 
„Jurnalul Național” din data de 
22.12.2020, decide completarea 
convocării cu următorul punct: 
2.Realegerea în funcțiile de adminis-
tratori ai băncii a administratorilor 
ale căror mandate de administratori 
ai Libra Internet Bank SA expiră în 
anul 2021. Președintele Consiliului 
de Administrație al Libra Internet 
Bank S.A, dl.Radu Grațian Ghețea.

LICITAȚII
l Anunţ de vânzare. CEC Bank 
SA, Sucursala Craiova, str.Sf.
Dumitru, bl.1-3-5, parter, jud.Dolj, 
organizează în data de 29.01.2021, 
ora 10.00, licitaţie deschisă fără 
preselecție pentru vânzarea a două 
(2) autoturisme Dacia Logan, 
conform detaliilor următoare: 1.Nr. 
de înmatriculare DJ 07 YPV, an 
fabricaţie 2007, primul proprietar, 
motor  1 .461cmc,  motor ină , 
219.229km rulaţi, culoare alb, 
preţul  minim de pornire de 
4.800Lei. 2.Nr. de înmatriculare DJ 
10 DPD, an fabricaţie 2006, primul 
proprietar, motor 1.461cmc, moto-
rină, 179.945km rulaţi, culoare gri, 
preţul  minim de pornire de 
3.900Lei. Dosarul de prezentare se 
poate achiziţiona de la sediul CEC 
Bank SA Sucursala Craiova, contra 
sumei de 50Lei/dosar- inclusiv TVA, 
până la data de 27 Ianuarie 2021, 
între orele 09:00-15:00. Vizionarea 
autoturismelor se poate face la 
sediul de mai sus, de către persoa-
nele care au achiziţionat dosarul de 
prezentare, numai in zilele lucră-
toare din perioada 14-27 Ianuarie 
2021 și în intervalul orar 09:00-
15:00. Informaţii suplimentare 
p u t e ţ i  o b ţ i n e  l a  t e l e f o n : 
021.311.11.19 int.27063.

l Cec Bank S.A.Sucursala Drobeta 
Tr.Severin cu sediul în Drobeta Tr.
Severin, Str.D.Cantemir, nr.6, jud.
Mehedinți, organizează în data de 
28.01.2021, ora 13.00,  licitaţie 
deschisă fără preselecţie pentru 
vânzarea autoturismului Dacia 
Logan cu nr.înmatriculare MH 50 
VIU, an fabr.2008, primul propri-
etar, motor 1.461cmc, motorină, 
214.635km rulați, culoare gri, preţul 
minim de pornire de 5.640Lei. 
Dosarul de prezentare se poate achi-
ziționa de la sediul Sucursalei CEC 
Bank Drobeta Tr.Severin, la prețul 
de 20Lei -inclusiv TVA, până la data 
de 27 ianuarie 2021, ora 16:00. Vizi-
onarea autoturismului se poate face 
la sediul de mai sus, de către persoa-
nele care au achiziționat dosarul de 
prezentare, numai în zilele lucră-
toare din perioada 18-27 ianuarie 
2021 și în intervalul orar 09:00-
16:00. Informaţii suplimentare 
puteţi obţine la telefon 0252/316.153 
int.36017, 36009, 36036.

l S.C Andibo SRL prin lichidator 
judiciar CII Cismaru Elena vinde 
prin licitatie publica sau negociere 
imobilul in suprafata construita de 
182.64 mp situat in Comuna Isvoa-
rele, jud.Giurgiu, la pretul de 24.750 
euro, pret redus cu 45%. Licitatiile 
vor avea loc in zilele 18, 20, 22, 25, 
27 si 29 ianuarie 2021, orele 14:00 la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Plaiesilor, nr. 47, jud. 
Prahova. Regulamentul de vanzare 
si caietul de sarcini se pot obtine de 
la sediul lichidatorului judiciar. 
Relati i  suplimentare la tel  : 
0728878298.

l S.C Andibo SRL prin lichidator 
judiciar CII Cismaru Elena vinde 
prin licitatie publica sau negociere 
directa stoc de produse din categoria 
bunurilor destinate amenajari de 
tamplarie pvc la pretul de 140.726 
lei plus TVA, pret redus cu 10%. 
Licitatiile vor avea loc in zilele 18, 
20, 22, 25, 27 si 29 ianuarie 2021, 
orele 13:00 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 
47 jud. Prahova. Regulamentul de 
vanzare si caietul de sarcini se pot 
obtine de la sediul lichidatorului 
judiciar. Relatii suplimentare la tel : 
0728 878 298.  Lichidator judiciar 
CII Cismaru Elena vinde prin lici-
tatie publica echipamente IT si 
birotica, proprietatea debitoarei S.C. 
Geonet Systems SRL, la pretul de 
7.803 LEI plus TVA. Licitatia va 
avea loc in zilele de 19, 21, 26 si 28 
ianuarie 2021, orele 11:00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Plaiesilor nr.47 jud.Prahova. 
Regulamentul de vanzare si caietul 
de sarcini se pot obtine de la sediul 
lichidatorului judiciar. Relatii supli-
mentare la tel : 0728 878 298.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
News & More SRL, desemnat prin 
Încheierea de ședinţă din data de 
01.09.2020 pronunţată de Tribunalul 
Bucuresti, Secţia a VII - a Civila, în 
dosarul nr. 22033/3/2014, anunta 
scoaterea la vanzare a bunurilor 
mobile aflate in proprietatea News 
& More SRL, constand in Calcu-
lator IMAC 27” Quad-CoreI5 3.2 
GHZ, Tabletă grafică WACOM 
CINTIQ13HD DTK-1300, Smart-
view HD, Laptop Dell vostro 3300 
core I3 (6 bucati ), Laptop Dell 
Inspiron n 5010(4 bucati), Desktop 
Dell optiplex980 core i5, Laptop 
Dell vostro 3300 core i5, in valoare 
totala de 5.568,36 RON. Vanzarea 
bunurilor mobile apartinand socie-
tatii falite se va organiza in data de 
26.01.2021 ora 14:00, prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care 
bunurile mobile nu se vor adjudeca 
la termenul de licitatie stabilit, se 
vor organiza licitatii saptamanale, la 
aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. Locul de desfasu-
rare a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, 
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se 
vor depune documentele de inscriere 
la licitatie mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in preziua 
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 judi-
ciar. Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona de la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, 
sector 3. Costul unui caiet de sarcini 
este de 200 lei exclusiv TVA. Achizi-
tionarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti participantii 
la licitatie. Relatii suplimentare se 
pot obtine la tel. 021.227.28.81.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Spartacus Security SRL, desemnat 
prin Încheierea de ședinţă din data 
de 22.11.2019 pronunţată de Tribu-
nalul Bucuresti, Secţia a VII - a 
Civila, în dosarul nr. 5965/3/2018, 
anunta scoaterea la vanzare a bunu-
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rilor mobile aflate in proprietatea 
Spartacus Security SRL, constand 
in Cablu NHXH-J 3x1,5 E90 (405 
buc), Microfon Activ (41 buc), 
SP4000+K10+Cutie (1 buc), Sirena 
Interior (1 buc), PH4-12 Acumu-
lator 12V/4Ah (1 buc), Media 
Convertor (1 buc), Modul SFP (2 
buc), Organizator 1 U (10 buc), 
Patch Panel CAT 5E (4 buc), LKM 
593X Detector FUM (15 buc), LKM 
Box (15 buc), in valoare totala de 
1895,4 RON. Vanzarea bunurilor 
mobile apartinand societatii falite se 
va organiza in data de 26.01.2021 
ora 14:00, prin licitatie publica cu 
strigare. In cazul in care bunurile 
mobile nu se vor adjudeca la 
termenul de licitatie stabilit, se vor 
organiza alte 2 (doua) licitatii sapta-
manale in datele de 02.02.2021, 
09.02.2021, la aceeasi ora, in acelasi 
loc si in aceleasi conditii. Locul de 
desfasurare a licitatiilor va fi stabilit 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, 
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se 
vor  depune documentele  de 
inscriere la licitatie mentionate in 
caietul de sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12:00.Date 
despre starea bunurilor, pretul aces-
tora, conditiile de inscriere la lici-
tatie 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 lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3. Costul unui caiet de 
sarcini este de 200 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii suplimen-
t a r e  s e  p o t  o b t i n e  l a  t e l . 
021.227.28.81.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Texima SRL, desemnat prin 
sentinta civila nr. 5334 din data de 
02.10.2018, pronuntata in dosar nr. 
47835/3/2017 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti - Sectia a VII a 
Civila, anunta scoaterea la vanzare 
a bunurilor mobile aflate in proprie-
tatea TEXIMA SRL, constand in 
stoc articole de imbracaminte in 
valoare totala de 3.906,00 RON fara 
TVA. Vanzarea bunurilor mobile 
apartinand societatii falite se va 
organiza in data de 26.01.2021 ora 
14:00, prin licitatie publica cu stri-
gare. In cazul in care bunurile 
mobile nu se vor adjudeca la 
termenul de licitatie stabilit, se vor 
organiza alte 5 (cinci) licitatii sapta-
manale in datele de 02.02.2021, 
09.02.2021, 16.02.2021, 23.02.2021 si 
02.03.2021 la aceeasi ora, in acelasi 
loc si in aceleasi conditii. Locul de 
desfasurare a licitatiilor va fi stabilit 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, 
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se 
vor  depune documentele  de 
inscriere la licitatie mentionate in 
caietul de sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00.Date 
despre starea bunurilor, pretul aces-
tora, conditiile de inscriere la lici-
tatie 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 lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3. Costul unui caiet de 
sarcini este de 200 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini 

este obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii suplimen-
t a r e  s e  p o t  o b t i n e  l a  t e l . 
021.227.28.81.

l Licitatie publica 22.01.2021: 
Debitorul SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL - societate în reor-
ganizare judiciara, in judicial reor-
ganisation, en redressement, cu 
sediul în Dr.Tr.Severin, str.George 
Cosbuc nr. 3A, 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 
Serban Valeriu, scoate la vânzare, la 
preturile stabilite diminuate cu 30% 
fata de preturile stabilite prin 
R a p o r t u l  d e  E v a l u a r e  n r. 
20/24.02.2020 si Raportul de 
Evaluare nr. 21/24.02.2020 conform 
hotarare adunare creditori din data 
de 12.01.2021, urmatoarele bunuri 
imobile: Teren si vita de vie in 
suprafata de 36.933 mp situate in 
comuna Patulele, jud.Mehedinti, nr. 
CF 50046 si nr cadastral 50046 la 
pretul de pornire a licitatie in suma 
de 80.003,00 Euro; 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 455.175,00 Euro; 
Teren si vita de vie in suprafata de 
60.938 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 
50171 si nr cadastral 50171 la pretul 
de pornire a licitatie in suma de 
130.529,00 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 141.372,00 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 179.928,00 Euro; 
Teren si vita de vie in suprafata de 
320.546 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 
50092 si nr cadastral 50092 la pretul 
de pornire a licitatie in suma de 
686.609,00 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 121.236,50 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 194.565,00 Euro; 
Total suprafata de teren si vita de 
vie valorificata in bloc - 928.351 mp; 
Valoarea totala a bunurilor este de 
1.989.417,50 Euro, pret neafectat de 
TVA (echivalentul in lei la cursul 
BNR din ziua platii). Licitaţia va 
avea loc la biroul administratorului 
judiciar din Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti la 
data de 22.01.2021, orele 14:00. 
Titlul executoriu în baza căruia 
administratorul 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 Tribunalul Mehedinti 
Secţia a II - a Civilă de Contencios 
Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 
1726/101/2019. Creditori ipoteca-
ri: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 21.01.2021 orele 17.00 a 
unei cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire pentru bunul imobil pe care 
intentioneaza sa-l achizitioneze 
precum şi achiziţionarea caietului 
de sarcini in suma de 1.000,00 
lei+TVA. Cont deschis la Banca 
R o m a n e a s c a  S . A .  s u b  n r. 
RO11BRMA0999100087949896. 
Invităm pe toti cei care vor să parti-
cipe la şedinţa de licitaţie să trans-
mita oferte de cumpărare şi 
documentele în copie xerox din care 
rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație şi contrava-
loarea caietului de sarcină la adresa 
de email: office@consultant- insol-
venta.ro. Avand in vedere măsurile 
de prevenire a răspândirii virusului 
Covid 19 (Coronavirus), precum si a 
ordonantelor militare emise, admi-

nistratorul judiciar recomanda ca 
participarea la licitatie sa aiba loc 
prin sistem de videoconferinta, iar 
in masura in care se doreste partici-
parea fizica se impune prezenta 
unui singur participant care sa 
respecte masurile impune de auto-
protectie (masca, manusi, halat, 
etc.). Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor 
imobile descrise anterior sa anunte 
administratorul judiciar inainte de 
data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută 
de lege. Relaţii suplimentare la tele-
foanele: 0756482035, 0742592183 
0252/354399, email office@consul-
tant-insolventa.ro.

lLicitatie publica 25.01.2021; Debi-
torul SC Tecnogreen SRL - societate 
în reorganizare judiciara, in judicial 
reorganisation, en redressement, cu 
sediul in Dr.Tr.Severin, str.George 
Cosbuc nr.3A, Camera 2, Sc.1, Et. 
Subsol,  Ap.3, jud.Mehedinti, 
CIF:15195512, J25/302/2016, 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 asociat coordo-
nator Serban Valeriu, scoate la 
vânzare, la preturile diminuate cu 
40% fata de preturile stabilite prin 
R a p o r t u l  d e  E v a l u a r e  n r. 
32/05.03.2020 conform hotarare 
adunare creditori din data de 
24.11.2020, urmatoarele bunuri 
imobile: - Teren Extravilan avand S 
= 21.022 mp si Plantatie Vita De Vie 
(existenta pe acest Teren) avand S = 
21.022 mp, cu nr.cad.:50061, inscris 
in CF:50061, situat in Tarlaua 80 
Parcela 3, la pretul de 36.957 Euro 
- Teren Extravilan avand S = 61.377 
mp si Plantatie Vita De Vie (exis-
tenta pe acest Teren) avand S = 
61.377 mp, cu nr.cad.:50363, inscris 
in CF:50363, situat in Tarlaua 80 
Parcela 2 la pretul de 107.901 Euro 
- Teren Extravilan avand S = 
347.640 mp si Plantatie Vita De Vie 
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(existenta pe acest Teren) avand S = 
347.640 mp, cu nr.cad.:50364, inscris 
in CF nr. 50364, situat in Tarlaua 80 
Parcela 1,2 la pretul de 611.151 Euro 
- Teren Extravilan avand S = 131.514 
mp si Plantatie Vita De Vie (existenta 
pe acest Teren) avand S = 131.514 
mp, cu nr.cad.50365, inscris in CF nr. 
50365, situat in Tarlaua 80 Parcela 4 
la pretul de 231.201 Euro - Teren 
Extravilan avand S = 53.591 mp si 
Plantatie Vita De Vie (existenta pe 
acest Teren) avand S = 53.591 mp, cu 
nr.cad. 50366, inscris in CF nr. 50366, 
situat in Tarlaua 80 Parcela 3 la 
pretul de 94.212 Euro situate in 
extravilanul comunei Pãtulele, 
Judeţul Mehedinţi. Administratorul 
judiciar mentioneaza faptul ca, 
asupra bunurilor enumerate mai sus 
detine un drept de ipoteca legala 
creditorul Mollificio Bortolussi SRL. 
Total suprafata de teren : 615.144 
mp, Valoarea totala a bunurilor 
imobile este de 1.081.422,00 EURO 
exclusiv 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 25.01.2021, orele 14:00. Titlul 
executoriu în baza căruia adminis-
tratorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile, conform 
R a p o r t u l u i  d e  e v a l u a r e  n r. 
32/05.03.2020, il reprezinta Sentinta 
nr. 8 din data de 11.05.2020, de 
confirmare a planului de reorgani-
zare a debitoarei SC Tecnogreen 
SRL, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinti Secţia a II - a Civilă de 
Contencios Administrativ si Fiscal în 
dosarul nr. 2726/101/2018. Partici-
parea la licitaţie este condiţionată de 
consemnarea în contul unic de insol-
venta al debitoarei SC Tecnogreen 
SRL, pana la data de 22.01.2021 
orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% 
din preţul de pornire pentru bunul 
imobil pe care intentioneaza sa-l 
achizitioneze precum şi achiziţio-
narea caietului de sarcini in suma de 
1.000,00 lei+TVA. Cont deschis la 
Banca Romaneasca S.A. Sucursala 
D r . T r . S e v e r i n ,  s u b  n r . 
RO11BRMA0999100083622047. 
Invităm pe toti cei care vor să parti-
cipe la şedinţa de licitaţie să trans-
mita oferte de cumpărare ş i 
documentele în copie xerox din care 
rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație şi 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, admi-
nistratorul judiciar recomanda ca 
participarea la licitatie sa aiba loc 
prin sistem de videoconferinta, iar in 
masura in care se doreste partici-
parea fizica se impune prezenta unui 
singur participant care sa respecte 
masurile impune de autoprotectie 
(masca, manusi, etc.). Somam pe toti 
cei care pretind vreun drept asupra 
bunurilor imobile descrise anterior sa 
anunte administratorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii suplimen-
tare la telefoanele: 0756482035, 
0742592183 0252/354399, email 
office@consultant-insolventa.ro.

lDebitorul Moldocons Grup SRL 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse Si Asociatii 
SPRL, scoate la vanzare: 1.Proprie-
ta t i  imob i l ia re ,  ”Terenur i„ : 
-”teren extravilan in suprafata de 
60.234 mp.„ situata in Comuna Gura 
Vitioarei, Judet Prahova, Tarlaua 57, 
Parcelele Lv 1719/10, Lv 1719/14, Lv 

1719/13, De 1719/1, De 1719/11, De 
1719/12, De 1719/16, avand nr. 
cadastral 10316, inscris in Cartea 
Funciara nr. 1409, a Comunei Gura 
Vitioarei, Judet Prahova, prin inche-
ierile nr.9786/2008, nr.1415/2009 si 
1886/2009 eliberate de OCPI - 
Prahova, Biroul de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara Valenii de 
Munte. Pret pornire licitatie - 
76.050,00 Euro. -”teren extravilan in 
suprafata de 169.959 mp. gasiti la 
masuratoare si din acte 170.166 mp.” 
si cota indiviza din teren 2911 (drum 
acces), situata in Comuna Gura Viti-
oarei, Sat Fagetu, Judet Prahova, 
Tarlaua 55, Parcelele Lv 1644/11/2, 
Lv 1644/13, Lv 1644/17, De 1644/12, 
De 1644/16, De 1644/18, avand nr. 
cadastral 10314, inscris in Cartea 
Funciara nr. 1408, a Comunei Gura 
Vitioarei, Judet Prahova, prin inche-
ierea nr. 9954/2008, eliberata de 
OCPI - Prahova, Biroul de Cadastru 
si Publicitate Imobiliara Valenii de 
Munte, Pret pornire licitatie - 
285.750,00 Euro exclusiv TVA. 
-”teren extravilan in suprafata de 
34.221mp.” situat in Comuna Gura 
Vitioarei, Sat Fagetu, Judet Prahova, 
Tarlaua 57, Parcelele Lv1719/26 si 
De 1719/29,avand nr. cadastral 
10318, inscris in Cartea Funciara nr. 
1411, a Comunei Gura Vitioarei, 
Judet Prahova, prin incheierile nr. 
9788/2008 si 1414/2009, eliberata de 
OCPI - Prahova, Biroul de Cadastru 
si Publicitate Imobiliara Valenii de 
Munte. Pret pornire licitatie - 
54.900,00 Euro exclusiv TVA. Tere-
nurile prezentate sunt scoase spre 
vanzare la pachet (nu se vand 
separat). 2.Proprietate imobiliara 
-”Baza De Productie„ situata in 
intravilanul Municipiului Ploiesti, 
Str. Cuptoarelor, nr. 4, Judet 
Prahova, constituita din construc-
tiile, C1 - Depozit central, C2 - 
Birouri, 
C4 - Baraca metalica, C6 - Magazie 
- cabină portar, C7 - Birou, C8 - 
Atelier construcții metalice, C9 - 
Dormitoare, edificata pe teren in 
suparafata de 8.840,33 m.p. rezultata 
din masuratori si 7.914,00 m.p. din 
acte, proprietate de stat, domeniul 
privat al Municipiului Ploiesti, dat in 
folosinta pe durata nedeterminata 
conform Deciziei fostului Consiliu 
Popular al Judetului Prahova nr. 
1086 din 19 iulie 1977. Constructiile 
impreuna cu dreptul de folosinta al 
terenului au fost intabulate la Oficiul 
de Cadastru si Publicitate Imobiliara 
Prahova - Biroul de Carte Funciara 
Ploiesti, fiind inscrise in C.F. nr. 
132374 a localitatii Ploiesti, C.F. 
vechi 12893, avand nr. cadastral 
7598. Pret pornire l icitatie - 
183.261,00 Euro exclusiv TVA. 3.
Proprietatea imobiliara -”Pensiune” 
situata in Comuna Manzalesti, Sat 
Bustea, Judet Buzau, constituita din 
teren in suprafata de 2.404 m.p., din 
care 1.402,00 m.p. faneta si 1.000,00 
m.p. cu destinatia curti constructii pe 
care este edificata Constructia C1 cu 
o suprafata construita desfasurata 
de 354,20 m.p., intabulate la Oficiul 
de Cadastru si Publicitate Imobiliara 
Buzau - Biroul de Carte Funci-
araBuzau, avand nr. cadastral 20035 
(nr. castral vechi 4018) inscris in 
Cartea Funciara nr. 20035 (C.F. 
vechi nr. 62) a localitatii Manzalesti. 
Pret pornire licitatie - 73.901,00 Euro 
exclusiv TVA.  -Pretul Caietului de 
sarcini pentru proprietatile imobi-
liare ”Terenuri” - 2.500,00 Lei 
exclusiv TVA. -Pretul Caietului de 
sarcini pentru proprietatea imobi-
liara ”Baza De Productie„ -3.000,00 
Lei exclusiv TVA. -Pretul Caietului 
de sarcini pentru proprietatea imobi-
liara ”Pensiune„ - 2.000,00 Lei 

exclusiv TVA. -Pretul de pornire al 
licitatilor pentru proprietatile imobi-
lare ”Terenuri”, reprezinta 45% din 
valoarea de piata exclusiv TVA, 
aratata in Raportul de Evaluare; 
-Pretul de pornire al licitatilor pentru 
proprietatile imobilare ”Baza De 
Productie” si ”Pensiune”, aparti-
nand Moldocons Grup SRL, repre-
zinta 50% din valoarea de piata 
exclusiv TVA, aratata in Raportul de 
Evaluare; Participarea la licitatie 
este conditionata de: -consemnarea 
in contul nr. cod IBAN RO46 UGBI 
0000 2820 0687 7RON deschis la 
Garanti Bank SA -Suc. Ploiesti pana 
la orele 14:00 am din preziua stabi-
lita licitaţiei, a garantiei de 10% din 
pretul de pornire a licitatiei; -achizi-
tionarea pana la aceeasi data a Caie-
tului de sarcini pentru bunurile din 
patrimoniul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru 
proprietatile imobiliare, prima 
sedinta de licitatie a fost fixata in 
data de 21.01.2021, ora 10:00, iar 
daca bunurile nu se adjudeca la 
aceasta data, urmatoarele sedinte de 
licitatii vor fi in data de 28.01.2021; 
04.02.2021; 11.02.2021; 18.02.2021, 
ora 10:00. Toate sedintele de licitatii 
se vor desfasura la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet 
Prahova. Pentru relatii suplimentare 
sunati la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relatii suplimentare si vizionare 
apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian 
Ciocan.

lContinental 2000 S.P.R.L. vinde 
prin licitație publică în data de 20 
ianuarie 2021, orele 10.00 -bunurile 
următoarelor societăți comerciale 
aflate în faliment: Integrator S.A 
-teren şi  construcție-locuință 
S+P+1E situată în Bucureşti, str.
Elena Culcereasa, nr.49A, sect.1, din 
care teren în suprafață de 274,38mp 
şi construcție aferentă 163,75mp -la 
prețul total de 410.400Euro. Preț 
caiet sarcini 3.000Lei +TVA. La 
Posada de la Abuela S.R.L. , 
construcție situată în localitatea 
Lunca Câlnicului, strada Principală, 
nr.98, jud.Braşov, compusă din: 
Restaurant D+P+E, în suprafață de 
418mp, an construcție 2009, restau-
rant parter şi etaj funcțional, 
cent ra lă  t e rmică  Termofarc 
F1-NSP-înglobata, ascensor înglobat, 
la prețul de 295.252Lei. În caz de 
neadjudecare, licitațiile se vor relua 
în data de 27.01.2021; 03.02.2021; 
10.02.2021 şi 17.02.2021, la acelaşi 
preț şi în aceleaşi condiții. Preț caiet 
sarcini 500Lei +TVA. Universal 
Tehnoproiect S.R.L. -Teren intra-
vilan cotă parte de proprietate de 
15/78 în suprafață de 6.000mp A1 
(6000 /31.200 mp) situat în loc.
Codlea, județul Braşov, în apropiere 
de Mecanică Codlea. Terenul are 
acces auto, iar apa, canalizare, elec-
tricitate, gaze se află în apropiere 
-57.400Lei. Preț caiet sarcini 200Lei 
+TVA. La prețurile de pornire se 
adaugă TVA în funcție de legislalația 
fiscală în vigoare la data vânzării. 
Licitațiile  vor avea loc la sediul lichi-
datorului judiciar din Sfântu 
Gheorghe, str.Crangului, nr.12, bl.9, 
sc.B, ap.4, parter. Pentru partici-
parea la licitație este obligatorie 
achiziționarea caietului de sarcini. 
Garanția de participare la licitație 
este de 20% din prețul de pornire. 
Informații prin e-mail contact@ 
c o n t i n e n t a l 2 0 0 0 . r o ,  s a u  l a 
tel.0728.137.515 -şi pe pagina de 
internet www.continental2000.ro

l1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 

codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Buciumi, cu 
sediul în comuna Buciumi, locali-
tatea Buciumi, nr.124, județul Sălaj, 
telefon 0260/624.608, 0260/ 624.833, 
fax 0260/624.608, email: primaria.
buciumi@mynextgen.ro, secretar@
comunabuciumi.ro , cod fiscal 
4291611. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: imobil compus din teren extra-
vilan în suprafață totală de 225mp, 
din domeniul privat al Comunei 
Buciumi, înscris în CF, nr.52272 
Buciumi, în vederea amplasării unor 
echipamente şi instalații pentru stații 
de comunicații mobile 3G/4G. H.C.L. 
nr.53 din 23.12.2020, aprobată în 
b a z a  p r e v e d e r i l o r  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 persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: prin solici-
tarea scrisă, de la sediul Primăriei 
Comunei Buciumi. 3.2.Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care 
se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Registra-
tura Primăriei Comunei Buciumi, 
Strada Principală, nr.124, județul 
Sălaj. 3.Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: Persoanele intere-
sate pot achita contravaloarea docu-
mentației de atribuire de 30Lei în 
contul concedentului: RO46TREZ 
56121A300530XXXX, deschis la 
Trezoreria Zalău, cod fiscal al conce-
dentului: 4291611, sau la Casieria 
Primăriei  Comunei  Buciumi. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 02.02.2021, ora 15:00. 
4.Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
te lor :  15.02.2021,  ora 15:00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Oferta va fi depusă la Regis-
tratura Primăriei Comunei Buciumi, 
Strada Principală, nr.124, județul 
Sălaj. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar original. 5.Data şi locul la 
care se va desfăşura sedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 16.02.2021, 
ora 13:00, la sediul Primăriei 
Comunei Buciumi, Strada Princi-
pală, nr.124, județul Sălaj. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
fax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Instanţa compe-
tentă în soluţionarea litigiilor este 
Judecătoria Zalău, Zalău, Str.T.Vla-
dimirescu, nr. 12, județul Sălaj, 
telefon/fax 0260/612.296, E-mail: 
judecatoria-zalau@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 14.01.2021.

l1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă: Primăria Comunei 
Grivița, cod fiscal 3126489, cu sediul 
în comuna Grivița, județul Galați, 
tel.0236/825.301, fax 0236/825.302, 
e-mail: grivita@ gl.e-adm.ro. 2. Infor-
mații generale privind obiectul 
vânzării, în special descrierea şi identi-
ficarea bunului care urmează să fie 
vândut: -teren extravilan în suprafață 
de 303mp, situat în T30, P431/1, Lot 1, 
proprietate privată a comunei Grivița, 
conform H.C.L. nr.51/11.10.2019 şi 
temeiului legal O.U.G.57 /03.07.2019. 
3.Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 

sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, 
de la sediul instituției. 3.2. Denumirea 
şi datele de contact ale serviciului/ 
compartimentului din cadrul vânzăto-
rului, de la care pot obține un exem-
plar din documentația de atribuire: 
Compartiment Achiziții Publice, 
persoană de contact Bezman Andreea- 
Loredana, telefon 0739.661.395. 
3.3.Costul şi condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar: 20Lei /
exemplar, ce se achită la casieria 
Primăriei Comunei Grivița. 3.4. Data 
limită privind solicitarea clarificărilor 
01.02.2021, ora 14:00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1.Data limită de 
depunere a ofertelor: 11.02.2021, ora 
14:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei 
Grivița, sat Grivița, comuna Grivița, 
județul Galați. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: într-un singur exemplar, într-un 
plic sigilat. 5. Data şi locul la care se 
va desfăşura sedința publică de 
deschidere a ofertelor: -12.02.2021, ora 
10:00, Primăria Comunei Grivița, 
județul Galați, Sala de şedințe, etaj 1. 
6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon şi/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Galaţi, 
Municipiul Galați, strada Brăilei, 
numarul 153, judetul Galaţi, telefon 
0236/460.333, e-mail tr-galati- comuni-
cari@just.ro sau trgalati@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunțului de licitație 
către instanțele abilitate, în vederea 
publicării: 14.01.2021.

PIERDERI
l Pierdut atestat manager, pe 
numele Dumitrescu Marian. Il declar 
nul.

l Pierdut Atestat transport persoane 
Taxi, seria CPTX 37345 emis la 
10 .06 .2008 ,  va lab i l  pana  la 
10.02.2022, pe numele Roibu Costel. 
Se declara nul.

l SC Leiten Maier International Srl, 
Cu Sediul In Localitatea Alesd, Jud.
Bihor, J05/104/2010, Pierdut Ceri-
ficat Inregistrare Si Certificate 
Constatatoare, Declar Nule 

l P3 British Media SRL, nr. Ord. 
R e g .  C o m ,  J 4 0 / 4 5 0 3 / 2 0 0 7 , 
CUI:21272547, declară pierdute şi 
nule: Certificat de înregistrare: 
B0916659/06.03.2007, Cert. Const. 
9 0 3 0 3 / 0 5 . 0 3 . 2 0 0 7  ş i 
160330/17.04.2013.

l Subscrisa Anpo Cleaning SRL, 
înregistrată sub nr.J40/18146/2008, 
CUI:24647188, declară pierdute şi 
nule: certificat de inregistrare nr.
B1653628 ,  emis  pe  data  de 
23.10.2008 şi certificat constatator 
nr.529416 din 22.10.2008.

l Pierdut Polițe, B30709, B241518, 
aparținând Omniasig Bihor, le declar 
nule.

l Pierdut Carnet student, cu numele 
Stavarache Paul, la Facultatea Petrol 
şi Gaze Ploieşti. Pierdut în zona 
Titan. Mă puteți contacta la numărul 
de telefon 0768.177.340. 

DISPARIȚII
l Declar decedat pe Crăciun Eugen, 
cu domiciliul în Mun.Fălticeni, jud.
Suceava. Rog orice persoană care îl 
cunoaşte să comunice informații.


