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OFERTE SERVICIU
Societatea SC Tipografia Direct Print S.R.L., cu sediul
social în municipiul București, sector 5, strada Veseliei,
nr.3-5, imobil denumit cadastral corpul C, în suprafață de
515mp, compus din hală industrială 2, birouri 4, 5, 6, 7, 8,
9, anexe, înregistrată cu J40/7220/2010, CUI: 27226000,
angajează: ambalator manual cod COR-932101 -5 posturi,
legător manual cod COR-732301 -6 posturi, manipulant
marfă cod COR-933303 -2 posturi. Pentru CV, la adresa de
e-mail: victor@pantone.ro.
SC A&G Prodexim, cu sediul social în mun.București,
sector 2, Șos.Pantelimon, nr.309, bl.8, ap.7, înregistrată cu
J40/1147/2002, CUI: 14461233, angajează: manipulant
marfă cod COR-933303 -3 posturi. Pentru CV, la adresa de
e-mail: agprodexim2002@gmail.com.
Groserbau SRL, cu sediul în Tomești, str.Azaleei nr.5,
camera 3, bloc 30, etaj 3, ap.15, jud.Iași, CUI: RO40980205,
angajează 4 montatori pereți și plafoane din ghips-carton.
Persoanele interesate vor depune, la sediul societății sau
prin e-mail la adresa: cadocons@gmail.com, un CV până la
data de 18.02.2022. Selecția se va face pe baza CV-urilor.
SC Blue Personal SRL, având CUI: 39747657, cu sediul
în Comuna Tunari, Strada Ceair, Nr.34, tarla 35, parcela
117/31, lot 2, camera 1, Județ Ilfov, angajează: Maseur cu
cod COR 325501- 3 posturi. Cerințe: studii medii, cunoștiințe de limbă engleză, cunoștințe în domeniul serviciilor.
Selecția are loc în data de 16.02.2022, ora 10.00, la sediul
societății.

CITAŢII
Se citeaza paratul Hartwich Ioan pentru 8 martie 2022
sala 144, la Judecatoria Arad, dosar nr. 14777/55/2021,
avand obiect radiere uzufruct.
Numitii Ciuciu Calin Florentin, cu ultimul domiciliu in
Sanleani, nr. 317 si sotia Ciuciu Sanda Daniela cu ultimul
domiciliu in Arad, Calea Aurel Vlaicu, bl. A7, sc. D, ap. 2,
sunt citati la 24.03.2022 ora 10.20 la Tribunalul Arad in
dosarul numar 12752/55/2020 – obiect evacuare. In caz de
neprezentare se va judeca in lipsa.
Doamna Korkmaz (Zgâmbău) Irina, cu ultimul domiciliu cunoscut în satul și comuna Havârna, jud. Botoșani,
este citată pentru data de 15 martie 2022 la Judecătoria
Darabani, în calitate de pârâtă, în dosarul nr. 19/217/2021
ce are ca obiect partaj și ieșire din indiviziune de pe urma
defuncţilor Zgâmbău Teodor și Zgâmbău Olga.
Subsemnatul Asiminoaie Marius, reclamant în Dosarul
Nr. 3456/193/2020, cu termen la data de 23.02.2022, orele
10.00, aflat pe rolul Judecătoriei Botoșani chem în calitate
de pârât pe Cojocariu Gabriel, dosar ce are ca obiect forţaj
judiciar.
Prin prezenta, în baza prevederilor art. 130 din Decretul-Lege nr. 115/1938 sunt invitați toți cei care sunt interesați să facă opoziție în termen de 30 de zile la publicarea
acesteia, cu privire la dobândirea dreptului de proprietate
prin uzucapiune asupra imobilelor înscrise în CF. nr. 25439Covasna, nr. top. 1377/1, teren în suprafață de 2331 mp;
CF. nr. 23940 Covasna nr. top. 1377/2 teren în suprafață de
2331 mp, CF. nr. 25440 Covasna nr. top. 1378 teren în
suprafață de 2201 mp, de către Debreczi Piroska, procedură care face obiectul dosarului civil cu nr. 267/322/2022
la Judecătoria Târgu Secuiesc, instanță la care se va putea
depune opoziția formulata.

Paratul Demir Vandana cu ultimul domiciliu cunoscut
in Str.Mihail Sebastian, Nr.28, Mangalia, Jud. Constanta
este citat la Judecatoria Mangalia, in dosar nr.
2551/254/2021, termen 16.03.2022, Camera sala 2 Civil,
Complet c4, ora 10:00, cerere de valoare redusa, in proces
cu E-Distributie Dobrogea SA.
Eventuali moștenitori ai defunctului Balint Nicolae,
decedat la data de 17.12.2001 cu ultimul domiciliu în București, str. Ramura Jiului nr.1, sector 6 sunt invitați la data
de 23 februarie 2022, ora 11.00, să se prezinte pentru a
participa la dezbaterea procedurii succesorale a defunctei
Mladin Ecaterina, decedată la data de 3.01.1994, cu ultimul
domiciliu în București, Str. Baraj Dunării nr.48, sector 3, la
sediul Societății Profesionale Notariale Legitimus (notar
public Manole Marina), din București, Calea Dorobanţilor
nr.87, sector 1. În cazul în care nu va prezentați la termenul
din 23 februarie 2022 se va considera ca defuncta Cighir
Marie nu a facut niciun act sau fapt de acceptare expresă,
tacită sau forțată a moștenirii defunctei Mladin Ecaterina
de care a înteles să rămână straină conform art. 700 Cod
Civil în vigoare la data deschiderii moștenirii
Eventuali moștenitori ai defunctului Mladin Vasile, sunt
citaţi să se prezinte în data de 23 februarie 2022, ora 11.00,
la sediul Societatăţii Profesionale Notariale Legitimus,
notar public Manole Marina, cu sediul în București, Calea
Dorobanţilor nr.87, sector 1, în dosarul succesoral nr.
10/2022, privind pe defunctul Mladin Vasile, decedat la
data de 12.06.1991 cu ultimul domiciliu în Oradea, str.
Busuiocului nr.10, județul Bihor. În cazul în care nu v-ați
exercitat dreptul de a accepta moștenirea în termenul de
decădere prevăzut de lege (6 luni de la data deschiderii
moștenirii conform legii aplicabile la data decesului sau 1
an de la data decesului conform C.Civ.în vigoare), sunteţi
prezumat că aţi renunţat la moștenire, conform conform
art. 1.112 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare
Eventuali moștenitori ai defunctului Balint Maria, decedată la data de 12.12.1999 cu ultimul domiciliu în București, str. Drumul Taberei nr. 30, sector 6, sunt invitați la
data de 23 februarie 2022, ora 11.00, să se prezinte pentru
a participa la dezbaterea procedurii succesorale a defunctei
Mladin Ecaterina, decedată la data de 3.01.1994, cu ultimul
domiciliu în București, Str. Baraj Dunării nr.48, sector 3, la
sediul Societății Profesionale Notariale Legitimus (notar
public Manole Marina), din București, Calea Dorobanţilor
nr.87, sector 1. În cazul în care nu va prezentati la termenul
din 23.februarie.2022 se va considera ca defuncta Cighir
Marie nu a facut niciun act sau fapt de acceptare expresă,
tacită sau forțată a moștenirii defunctei Mladin Ecaterina
de care a înteles să rămână straină conform art.700 Cod
Civil în vigoare la data deschiderii moștenirii
Eventualii moștenitori legali sau testamentari ai defunctului Mihut Radu, decedat la data de 09.03.2021, cu ultimul
domiciliu în București, Str. Nada Florilor nr.6, Sect. 2, sunt
invitaţi să se prezinte la sediul Societăţii Profesionale Notariale Cognitio din București, Calea Călărașilor nr.181, bl. 50,
parter, sect.3, în data de 02 martie 2022, ora-10.30 pentru a
participa la dezbaterea succesiunii defunctului Mihut Radu.
Cererea de deschidere a procedurii succesorale a fost introdusă de Direcţia Venituri Buget Local Sector 2 București. În
caz de neprezentare la termen, dezbaterea va avea loc în
lipsă și se va procedaconform legii. Veţi avea asupra dvs.
actul de identitate și veţi aduce actele ce le dețineți în legătură cu această succesiune: certificate de stare civilă (naștere,căsătorie, deces), acte adopţie, certificat (hotărâre) de
divorţ, testament, titluri de proprietate privind imobilele
defunctului ca: acte de vânzare, donație, partaj, extrase de
carte funciară, hotăräri judecătorești, etc.

Dosar nr. 487/238/2021. Margea Ioan, Margea Nicolae,
Margea Lena, Margea Petru, Margea Gheorghe, Margea
Anisca, Budea Carolina, Budea Rozalia si Budea Solomie,
sunt citati la Judecatoria Gurahont, pentru data de
15.03.2022, ora 9:25, pentru partaj.
Szabo Ana căs. Lorinczi Ioan, Szabo Elisabeta, Szabo
Irina, Szabo Stefan sunt chemați în data de 17.02.2022 la
Judecătoria Turda, ora 09.00, pentru uzucapiune.

DIVERSE
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă
nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 265/2006 cu modificările și
completările ulterioare și ale Ordinului ministrului
mediului și dezvoltării durabile nr. 1798/2007, cu modificări
și completări, SC Lidl Discount SRL cu sediul în comuna
Ariceștii Rahtivani, DN 2, Crângul lui Bot, KM 73+810, sat
Nedelea, județul Prahova, depune la A.P.M. Teleorman,
documentaţia necesară obținerii autorizaţiei de mediu
pentru activitatea -Comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi și tutun (cod CAEN- 4711), desfășurată în municipiul Turnu Măgurele, șos. Alexandriei, nr.7,
județul Teleorman. Informaţii privind impactul potenţial
asupra mediului al activităţii pentru care se solicită
emiterea autorizaţiei de mediu pot fi consultate la sediul
APM Teleorman, zilnic între orele 8.00-16.00 luni - joi 8.0014.00 vineri. Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului
se primesc în scris, la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1.
Unitatea administrativ-teritoriala comuna Valea Măcrișului, din judeţul Ialomiţa, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 5,
începând cu data de 21.02.2022, pe o perioada de 60 zile.
Publicarea documentelor tehnice se face: a) în spaţiul pus
la dispoziţie de către primărie, situat la adresa: sediul
Primăriei Valea Măcrișului, str. Principală nr. 65. b) pe
pagina de internet a autorităţii administraţiei publice
locale: www.valeamacrisului.ro. c) pe pagina de internet a
ANCPI creată în acest scop: https://www.ancpi.ro/pnccf/
anunturi.html. Cererile de rectificare, însoţite de înscrisurile doveditoare, pot fi: a) transmise la sediul primăriei
(prin poșta/curier ori mijloace electronice); b) formulate în
sistemul informatic (caz în care certificarea nealterării
conţinutului înscrisurilor doveditoare odată cu redarea pe
suportul informatic va fi făcută de deponent prin semnătura electronică calificată); c) depuse prin mijloace electronice pe pagina de internet special creată de ANCPI în acest
scop.
S.C. Vertical Tower SRL, titular al planului
P.U.Z.-”Construire ansamblu de locuinte P+1+M, functiuni complementare, amenajare circulatii si utilitati”, in
loc. Berceni, Tarla 6, Parcela 21/1/40-41, anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de obtinerea a
Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata
pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu
sediul in Bucuresti, sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel.
021.212.56.93. Observatii/comentarii si sugestii se primesc
in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 15.zile calendaristice de la data
publicarii anuntului.
Korolis SRL anunță publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„amplasare stație de spălare-sortare și concasare agregate
minerale, intravilan comuna Umbrărești, T24, P120,
județul Galați”, propus a fi amplasat în sat Condrea,
comuna Umbrărești, T24, P120, județul Galați. Informa-
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țiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de
internet a autorității competente pentru protecția mediului
A.P.M. Galați, http://apmgl-old.anpm.ro/memorii_de_
prezentare_2020-2021-39749 și la sediul Korolis SRL
(comuna Umbrărești, nr. 555, județul Galați). Observațiile
publicului se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.
anpm.ro.
MCG Private Residence SRL si Resin Smart DI SRL, cu
domiciliul în jud.Constanța, mun.Constanța, strada Talazului, nr.20, anunță publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
„Construire imobil locuințe colective S+P+4E+SP.TH cu
parcare la subsol și împrejmuire teren”, amplasat în oraș
Năvodari, zona Mamaia Nord, str.A5, nr.FN, lot 54.4,
județul Constanța. Informațiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Constanța: municipiul Constanța, str.Unirii, nr.23
și la adresa beneficiarului MCG Private Residence SRL si
Resin Smart DI SRL SRL: jud.Constanța, mun.Constanța,
strada Talazului, nr.20, în zilele de luni-vineri, între orele
9.00-13.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la
sediul autorității competente pentru protecția mediului
Constanța.
Direcția de Asistență Socială -Consiliul Local Vaslui
invită asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în
România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care nu
au încheiate pentru anul 2022 convenții pentru acordarea
de servicii de asistență socială cu Ministerul Muncii și
Solidarității Sociale, să depună documentația de solicitare
a subvenției în conformitate cu Hotărărea Consiliului Local
nr.24/2022 privind aprobarea procedurii de finanțare în
anul 2022 de la bugetul local al Municipiului Vaslui, în baza
Legii nr.34/1998, cu modificările și completările ulterioare,
a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în
România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care
înființează și administrează unități de asistență socială pe
raza Municipiului Vaslui. Grafic depunere și evaluare
documentație: 04 martie 2022, ora 14.00 -data-limită depunere cerere; -07 martie 2022-10 martie 2022 -evaluare
cereri; -11 martie 2022 -afișare rezultate; -14 martie 2022
-data-limită depunere contestații; -16 martie 2022 -soluționare contestații; -17 martie 2022 -comunicarea rezultatelor
finale. Documentația de solicitare a subvenției va conține
următoarele documente și se va depune în dublu exemplar:
a)cererea de solicitare a subvenției, conform modelului
prevăzut în anexa nr.1, în 3 exemplare originale; b)ultimul
bilanț contabil înregistrat la direcția generală a finanțelor
publice județeană sau la administrația financiară municipală, respectiv la administrațiile financiare; c)balanța
contabilă de verificare din luna anterioară termenului de
depunere a documentației; d) certificat de atestare fiscală
emis de organul fiscal local și central din care să rezulte că
nu are datorii, în original. Adresa la care se va depune
documentația de solicitare a subvenției conform
HCL/24/2022: Adresa pentru trimiterea prin poștă, mesagerie expresă sau personal: Direcția de Asistență Socială,
municipiul Vaslui, str. Spiru Haret, nr.2, Vaslui, Registratura generală, sediul Primăriei Municipiului Vaslui, parter.
Documentația de solicitare a subvenției însoțită de documentele corespunzătoare trebuie trimisă în plic sigilat,
recomandat, prin poștă, mesagerie expresă sau înmânate
personal cu mențiunea „A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare” (aducătorului i se va elibera o confirmare de primire cu data și ora depunerii). Documentațiile
trimise prin orice alte mijloace (ex.fax sau e-mail), trimise
la alte adrese sau depuse după data și ora stabilită, vor fi
respinse. Informații suplimentare se pot obține de la sediul
Direcției Asistență Socială Vaslui, telefon: 0235.310.999,
interior 409 sau pe site-ul Primăriei Municipiului Vaslui.

Notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei –
procedura simplificată. Debitor: Rompalet S.R.L.; Cod Unic
de Înregistrare: 22758104; Sediu social: Caransebeș, str. G-ral
Ion Dragalina, nr.2A, ap.2, Jud. Caraș-Severin ; Număr de
Ordine în Registrul Comerţului: J11/1013/2007. Lichidator
judiciar: Darada Insolv I.P.U.R.L. Subscrisa Darada Insolv
I.P.U.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitorului
Rompalet S.R.L., conform Încheierii Civile nr. 18/JS/CC din
data de 10.02.2022, pronunţată de către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și
Fiscal , în dosarul nr. 3985/115/2021, Notifică deschiderea
procedurii insolvenţei – procedura simplificată - împotriva
debitoarei Rompalet S.R.L. Debitorul Rompalet S.R.L. are
obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii
să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67
alin.(1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență Termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei este:
28.03.2022. Termenul limită de verificare a creanţelor, de
admitere, afișare și publicare a Tabelului preliminar al creanţelor este: 08.04.2022. Termenul pentru întocmirea, depunerea și publicarea Tabelului definitiv al creanţelor admise
este: 04.05.2022. Termenul pentru depunerea raportului
prevăzut de art. 97 din Legea nr. 85/2014 este 23.03.2022. Se
notifică faptul că prima ședinţă a Adunării Creditorilor
debitoarei va avea loc la data de: 14.04.2022, orele 09.00, la
sediul ales al lichidatorului judiciar din Reșiţa, str.P-ţa 1
Decembrie 1918, nr.7, et.2, ap.21, jud.Caraș-Severin, având
ca ordine de zi: prezentare situaţie debitor; desemnare
comitet creditori; confirmare lichidator judiciar; aprobare
onorariu lichidator judiciar.
S.C. Terra Business S.R.L., Gîrbaci Vasilică și Gîrbaci
Mirela Corina, cu sediul în Timișoara, strada Paris, nr. 2/A,
camerele 304, 305, etaj 3, județul Timiș, anunță elaborarea
primei versiuni a planului „P.U.Z.-Extindere zonă servicii
și depozitare, industrie nepoluantă, comuna Ghiroda, sat
Giarmata Vii, C.F. nr. 403615, 406182 și 406183, judeţul
Timiș” și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea
avizului de mediu. Prima versiune a planului poate fi
consultată la sediul ACPM, cu sediul în strada Bv.Liviu
Rebreanu, nr. 18-18A, localitatea Timișoara, judeţul Timiș,
de luni până vineri, între orele 9.00-13.00. Observaţii/
comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul ACPM, în
termen de 18 zile lucrătoare de la data publicării anunţului.
Anunt public privind depunerea solicitarii de
emitere a acordului de mediu. SC Strabag SRL
anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„Construire bazin piscicol agrement cu extragere de
agregate minerale de balastiera in perimetrul X
(ZECE)“, amplasat in comuna Domnesti, jud.Ilfov.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului
Ilfov din Bucuresti, str.Aleea Lacul Morii nr.1, sect.6
si la sediul SC Strabag SRL-punct de lucru balastiera
Domnesti in zilele de luni pana vineri, intre orele
9.00-13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic
la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov.

SOMAŢII
Prin cererea inregistrata la Judecatoria Gurahont, sub
nr.1391/238/2021, posesorul Cirpaci Florian solicita inscrierea
dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului
fara evidenta de carte funciara situat la nr. adm. 25
Chisindia, compus din casa si teren in suprafata de 500 mp.
Toti cei interesati sunt somati sa formuleze opozitie, cu precizarea ca, in caz contrar, se va trece la judecarea cererii in
termen de 30 de zile de la emiterea celei din urma publicatii .

Prin cererea inregistrata la Judecatoria Gurahont, sub
nr.1303/238/2021, posesorul Irimie Adrian Sergiu solicita
inscrierea dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra
terenului inscris in CF 301215 Dezna, nr. top 179-180
Neagra, in suprafata de 2970 mp, aflat in proprietatea
numitei Pop Ana casat.Tudoran. Toti cei interesati sunt
somati sa formuleze opozitie, cu precizarea ca, in caz
contrar, se va trece la judecarea cererii in termen de 30 de
zile de la emiterea celei din urma publicatii.
Prin cererea inregistrata la Judecatoria Gurahont, sub
nr.1466/238/2021, posesorul Baci Ilie solicita inscrierea
dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra terenului
inscris in CF 301088 Halmagel, nr. top 2050 Luncsoara, in
suprafata de 990 mp, aflat in proprietatea numitului Baci
Gheorghe lui Petru. Toti cei interesati sunt somati sa
formuleze opozitie, cu precizarea ca, in caz contrar, se va
trece la judecarea cererii in termen de 30 de zile de la
emiterea celei din urma publicatii.
Prin cererea inregistrata la Judecatoria Gurahont, sub
nr.460/238/2021, posesorul Luca Cristian solicita inscrierea
dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra terenului
inscris in CF 301490 Sebis , nr.top 29-30 Salajeni, in suprafata de 2160 mp, aflat in proprietatea numitilor Mustea
Samuil si Mustea Zeni. Toti cei interesati sunt somati sa
formuleze opozitie, cu precizarea ca, in caz contrar, se va
trece la judecarea cererii in termen de 30 de zile de la
emiterea celei din urma publicatii.
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Șimleul
Silvaniei sub dosar nr.938/309/2021 posesorul Buboi
Gavrilă, având domiciliul în Valcau de Jos, nr. 308, jud.
Sălaj, cu domiciliul procesual ales în Oradea, str. Republicii, nr. 10A, ap.7, jud.Bihor, asupra imobilului identificat
pe nr. top. 262 1b, 263, 264 1a, 248 Valcau de Jos, înscrise în
CF nr.1045 sub B5, B6, B7, situat în loc.Valcau de Jos, jud.
Sălaj, în suprafață de 58ari în locul numit Suai, Valcau de
Jos și are vecini de mejdie pe Sarca Avram pe latura spre
Valcau de Sus, Sabou Petru pe latura spre Boghis, drum
agricol pe latura spre Iaz și pe numitul Florea Albului pe
latura spre Valcau de Jos. Toți cei interesați sunt somați să
formuleze opoziție, cu precizarea că în caz contrar se va
trece la judecarea cererii în termen de 1 lună de la emiterea
celei din urmă publicații.

ADUNĂRI GENERALE
Consiliul de Administratie al Societatii Cooperative de
Consum Bragadiru, CUI 3321510 Reg. Com. C/23/7/2005,
intrunit in sedinta din data de 10 02.2022, convoaca
Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a membrilor cooperatori pe data de 04 martie
2022, orele 12, la sediul unitatii din oras Bragadiru, Sos.
Alexandriei, nr. 476, bloc D1, parter, judetul llfov, cu urmatoarele; ORDINEA DE Zl a Adunarii Generale Ordinare:
1.Raportul Consiliului de Administratie; 2.Prezentarea si
aprobarea Situatiei Financiare privind activitatea desfasurata in anul 2021 si fixarea valorii dividendelor; 3. Raportul
cenzorului; 4. Aprobare descarcare de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2021;
5.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022
si a programului de activitate; 6.Stabilirea remuneratiei
cuvenite administratorilor si cenzorului pentru exercitiul in
curs, anul 2022; 7.Aprobare excludere membrii cooperatori;
8.Pierderea calitatii de membru cooperator precum si
pierderea calitatii de membru in consiliul de administratie
ca urmare a decesului; 9.Ratificarea deciziilor luate de
catre Consiliul de Administratie in anul 2021 si pana in
prezent; 10.Alegerea delegatului la Adunarea Generala a
UJCC llfov, respectiv a reprezentantului Societatii Cooperative; 11. Aprobare privind imputernicirea presedintelui
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Societatii Cooperative de Consum pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare; 12.Diverse; In cazul in
care nu vor fi intrunite conditiile statutare (prezenta a
jumatate plus unu a membrilor cooperatori), a doua
Adunare Generala Ordinara se convoaca pentru data de 05
martie 2022, orele 12, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de
zi. ORDINEA DE Zi a Adunarii Generale Extraordinare;
1.Aprobare privind reducerea capitalului social; 2.Aprobare privind instrainarea de imobilizari corporale apartinand Societatii Cooperative de Consum; 3.Aprobare
privind transmiterea in folosinta de imobilizari corporale
apartinand Societatii Cooperative de Consum (referate
pentru: aprobare contracte de inchiriere, casari de bunuri,
reevaluari de bunuri); 4.Aprobare privind imputernicirea
Presedintelui Societatii Cooperative de Consum pentru
semnarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare. In
cazul in care nu vor fi intrunite conditiile statutare
(prezenta a trei patrimi din numarul membrilor cooperatori), a doua Adunare Generala Extraordinara se convoaca
pentru data de 05 martie 2022, ora 12 in acelasi loc si cu
aceeasi ordine de zi.
Convocator: Consiliul de Administraţie al S.C. Industria
Iutei S.A. cu sediul în București, str. Intr. Ferentari A, nr.72,
sector 5 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 21.03.2022 , ora 12.00, la S.C. Electromagnetica S.A., Calea Rahovei nr.266-268C, sector 5, București.
În cazul în care adunarea nu este statutară, a doua convocare este pentru data de 22.03.2022 ora 12.00, la aceeași
adresă. Ordinea de zi este următoarea: 1. Prezentarea,
dezbaterea și aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2021. 2.
Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori cu privire la
verificarea și certificarea bilanţului contabil încheiat la
31.12.2021. 3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit și pierdere aferent exerciţiului financiar 2021. 4. Descărcarea de gestiune a
administratorilor pentru exerciţiul financiar 2021. 5.
Stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2022. 6. Prezentarea,
dezbaterea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pe anul 2022. Accesul în sala de ședinţă va fi permis doar
prin prezentarea la intrare a certificatului de vaccinare, sau
a rezultatului negativ al testului PCR sau antigen, nu mai
vechi de 72 de ore. Președinte Consiliul de Administraţie,
Ing. Vlad Niculae Dan.
Administratorul Unic al S.C. Dacoserv S.A. convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor miercuri 23
martie 2022, ora 15.00 la sediul societăţii din București, str.
Preciziei nr.4, sector 6, cu următoarea ordine de zi: -discutarea, aprobarea situaţiilor anuale pentru anul 2021, pe
baza Rapoartelor prezentate de Administratorul Unic, și
fixarea dividendului; -pronunţarea asupra gestiunii Administratorului Unic pe anul 2021; -aprobarea descărcării de
gestiune a administratorului unic al societăţii pentru exerciţiul financiar 2021; -stabilirea bugetului de venituri și
cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2022; -diverse.

LICITAŢII
Leavis Cont IPURL lichidator pentru SC AME Agroplus SRL, comuna Cornesti, sat Postarnacu, nr 218, jud.
Dambovita, organizeaza in data de, 16.02.2022, 23.02.2022,
02.03.2022, 09.03.2022, 16.03.2022,2 3.03.2022, 30.03.2022,
ora 13:00 la sediul lichidatorului licitatie publica cu strigare
pentru vanzarea bunurilor debitoarei constand in autoturism Combina Class Avero 240T, fabricatie 2014, functionala = 38.500 euro, Heder Class C540 Lexion pentru grau,
fabricatie 2014 = 2.800 euro, disc –incomplet = 710 EURO.
Preturile nu contin TVA urmand a fi adaugat la pretul
obtinut in urma licitatiei. Relatii la telefon 0723 695 547
sau e-mail: voichita_onofrei@yahoo.com.
Anunţ participare. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail
ale persoanei de contact: Primăria Municipiului Galaţi,
3814810, Strada Domnească nr. 54, Judeţul Galaţi, telefon:
0236.307780, fax: 0236.461460, e-mail: comunitate@primariagalati.ro. Primăria Municipiului Galaţi invită persoanele
juridice fără scop patrimonial care îndeplinesc condiţiile
prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul
atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă pentru
activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit, de

interes general. 1. Procedura aplicată pentru atribuirea
contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor
pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale pe anul
2022 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005 privind
regimul finanţărilor neraambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi non-profit de interes general. 2.
Sursa de finanţare a contractului și valoarea: 300.000 lei
din bugetul local pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale. 3. Durata proiectelor: anul 2022. 4. Data limită
pentru depunerea propunerilor de proiect: 09.03.2022, ora
16.00. 5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de
proiect: Primăria Municipiului Galaţi, 3814810, Strada
Domnească nr. 54, Judeţul Galaţi, telefon: 0236.307780,
fax: 0236.461460, e-mail: comunitate@primariagalati.ro. 6.
Selecţia și evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se vor face de către comisia de
evaluare și selecţie a proiectelor de dezvoltare a comunităţii
în perioada 10 - 16 martie 2022.
Anunţ participare Agenda Culturală 2022. Municipul
Galaţi anunţă acordarea de finanţări nerambursabile de
la bugetul local pentru proiecte și acţiuni culturale, în
anul fiscal 2022. 1. Autoritatea finanţatoare: Municipiului Galaţi, cod fiscal 3814810, adresa: Municipiul
Galaţi, judeţul Galaţi, str. Domnească nr. 54, telefon:
0236.307.780, fax: 0236.461.460, e-mail: comunitate@
primariagalati.ro, site: www.primariagalati.ro. 2. Reglementări legale: Ordonanţa 51/11 august 1998 privind
îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor și
proiectelor culturale, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Consiliului Local Galaţi nr.
128/31.03.2021 privind aprobarea Ghidului privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi culturale nonprofit, de interes
general. 3. Bugetul pentru această sesiune pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din
fondurile publice pentru activităţi culturale nonprofit,
de interes general: 1.000.000 lei fără TVA. 4. Proiectele
culturale depuse spre a fi selectate vor contribui la îndeplinirea următoarelor obiective generale: încurajarea
creaţiei artistice și a producţiilor culturale inovatoare,
interdisciplinare, participative, a celor care contribuie la
dezvoltarea socială și urbană; sprijinirea dezvoltării
sectorului cultural gălăţean; dezvoltarea sinergiilor între
domeniul cultural și alte domenii ale vieţii publice gălăţene - educaţie, cercetare, coeziune socială etc; promovarea dialogului intercultural și punerea în valoare a
diversităţii etnoculturale; încurajarea iniţiativelor experimentale, inovatoare, originale; păstrarea și punerea în
valoare a patrimoniului, a valorilor culturale tradiţionale; încurajarea schimburilor culturale, a coproducţiilor, creșterea mobilităţii creatorilor și a produselor
culturale; dezvoltarea cooperării locale, regionale, naţionale și internaţionale; dezvoltarea publicului și creșterea
accesului la actul de cultură, sprijinirea educaţiei culturale pe întreg parcursul vieţii; dezvoltarea cercetării în
domeniul cultural și în domeniile de intersecţie dintre
cultură și alte domenii, elaborarea de studii, rapoarte și
strategii în domeniul cultural; creșterea vizibilităţii și
notorietăţii municipiului Galaţi și a scenei culturale
gălăţene; sprijinirea tinerelor talente; creșterea expertizei și profesionalismului sectorului cultural. 5. Data
limită de depunere a proiectelor de finanţare nerambursabilă este 18.03.2022, ora 12.00, la Registratura Primăriei Municipiului Galaţi, strada Domnească, nr. 54 sau
online pe adresa de email: comunitate@primariagalati.
ro. Dosarele depuse după data menţionată mai sus nu
vor fi eligibile. De asemenea, nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse. 6. Evaluarea și
selecţia dosarelor depuse se va efectua în perioada 18 22.03.2022. Solicitanţii trebuie să respecte în totalitate
criteriile de eligibilitate și obligaţiile impuse prin Ghidul
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit, de
interes general, aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local Galaţi nr. 128/31.03.2021. Observaţie! În ceea ce
privește modul de desfășurare a proiectelor, Beneficiarii
cărora li se vor atribui contractele de finanţare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecţiei publice
de proiecte publice trebuie să își asume în totalitate
respectarea obligaţiilor legale cu privire la măsurile
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
Covid-19.

Consiliul Local al comunei Bogați, cu sediul în comuna
Bogați, sat Bogați nr. 133, județul Argeș, organizează licitație publică pentru concesionarea unui teren intravilan,
categoria de folosință curți-construcții, situat în sat Bogați,
pentru o durată de 25 de ani, în perioada 2022-2047.
Terenul ce se concesionează: proprietate imobiliară de tip
teren intravilan, situat în comuna Bogați, sat Bogați,
județul Argeș, în suprafață de 897 mp categoria de folosință “curți-construcții”, proprietate publică a comunei
Bogați, înscrisă în C.F nr. 80361, având nr. cadastral 80760,
cu redevență anuală de minim 1.780 lei. Persoanele înscrise
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de
atribuire contra sumei de 10 lei, de la Compartimentul
Secretariat. Garanția de participare la licitație este de 100
lei; garanțiile de participare se depun în contul
RO78TREZ05121A300530XXXX deschis la Trezoreria
Topoloveni sau la casieria primăriei. Oferele cu documentația solicitată se depun la registratura Primăriei Bogați,
până în data 08.03.2022, ora 14:00. Ofertanții se înscriu la
licitație depunând o scrisoare de înaintare însoțită de ofertele în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior. Pe
plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care
este depusă oferta și trebuie să conțină documentele specificate din caietul de sarcini. Plicul interior conține oferta
proriu-zisă, constând în formular completat menţionându-se oferta. Licitația va avea loc pe data de 09.03.2022,
ora 10:00, în sala mare a Primăriei. Relații suplimentare se
pot obține la numărul de telefon 0248/655003.
Anunț concesionarea imobilului în suprafață totală de
335.000 m2, identificat prin Cărțile Funciare nr. 53297,
53298, 53299, 53300 și 53301, ale localității Săcălășeni, în
vederea realizării investiției „Centru de produse vegetale”.
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 Săcălășeni, localitatea Săcălășeni, strada
Unirii, nr. 87, județul Maramureș, C.I.F. 3627390, cod
poștal: 437280, România, telefon: 0262/289333, fax:
0362/780129, e-mail: primarie@sacalaseni.ro. 2. Informații
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
licitaţie publică în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.
57/2019 și ale H.C.L. nr. 106 din 14 decembrie 2021,
privind concesionarea imobilului în suprafață totală de
335.000 m2, identificat prin Cărțile Funciare nr. 53297,
53298, 53299, 53300 și 53301, ale localității Săcălășeni, în
vederea realizării investiției „Centru de produse vegetale”,
proprietate publică a Comunei Săcălășeni. 3. Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: în urma unei cereri scrise a
persoanei interesate depusă la sediul Comunei Săcălășeni,
localitatea Săcălășeni, strada Unirii, nr. 87, județul Maramureș. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretarul
General al Comunei Săcălășeni, localitatea Săcălășeni,
strada Unirii, nr. 87, județul Maramureș, telefon:
0262/289333. 3.3. Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit în format
electronic sau pe suport hârtie 22,5 lei, care se achită în
numerar la caseria instituției. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 1 martie 2022, ora 12.00. 4. Informaţii
privind ofertele: se regăsesc în caietul de sarcini. 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor: 8 martie 2022, ora
15.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul
Comunei Săcălășeni, localitatea Săcălășeni, strada Unirii,
nr. 87, județul Maramureș. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original și
un exemplar în copie. 5. Data și locul la care se va desfășura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 9 martie
2022, ora. 10.00, la sediul Comunei Săcălășeni, localitatea
Săcălășeni, strada Unirii, nr. 87, județul Maramureș. 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: Tribunalul
Județean Maramureș, bd. Republicii, nr. 2A, Baia Mare,
telefon: 0262/218235, fax: 0262/218209, adresă e-mail:
tr-maramures-reg@just.ro, în termenele prevăzute de
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. 7. Data
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării: 10.02.2022.

1.Informaţii generale privind concedentul: Municipiul
Vulcan– Direcția Administrarea Domeniului Public si
Privat, cu sediul administrativ: Bvd. Mihai Viteazu, nr. 31,
județul Hunedoara, telefon 0254 570 340, cod fiscal 336200,
adresa de e-mail primvulcan@yahoo.com organizează: 2.
Informaţii generale privind obiectul concesiunii: concesionarea terenului în suprafață de 18.822 mp, înscris în 62762
Vulcan, nr. cad. 62762, proprietate publică a municipiului
Vulcan, situat în Vulcan, str. Avram Iancu, fn în vederea
construirii unei fabrici de producție de panouri fotovoltaice. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
documentaţia se ridică de la camera nr.32, a Primăriei
Municipiului Vulcan și se poate obţine până la data de
03.03.2022 ora 16:00. 4. Modalitatea sau modalităţile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate obţine de la camera nr. 32 al Instituţiei, pe
baza unei cereri scrise și a chitanţei de la casieria unităţii. 5.
Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcția Administrarea
Domeniului Public si Privat, camera nr. 32. 6.Costul și
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar:
documentaţia de atribuire costa 100 lei iar suma se achită
la casieria unităţii. 7. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 09.03.2022. 8. Informaţii privind ofertele: ofertele
se depun la sediul Primăriei Municipiului Vulcan, camera
nr. 32. 9. Data limită de depunere a ofertelor: 21.03.2022 ora10:00. 10. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Bvd.
Mihai Viteazu, nr. 31, județul Hunedoara. 11. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
original. 12. Data și locul la care se va desfășura sedinţa
publică de deschidere a ofertelor: 21.03.2022, Ora 12.00, în
sala de ședinţe, la sediul Unitatea Administrativ Teritorială
Municipiul Vulcan, Bvd. Mihai Viteazu, nr. 31, județul
Hunedoara. 13. Denumirea, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor aparute și termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Hunedoara, str. Calea Zarandului, nr.
73, Deva, telefon 0254/211574, fax 0254/216333, e-mail
tribunalul.hunedoara@just.ro; 14.Termenele pentru sesizarea instanţei: conform prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările
ulterioare. 14.Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 14.02.2022.
Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat, cu
sediul administrativ pe str. 1 Decembrie 1918, nr. 93,
județul Hunedoara, telefon 0254/541220, 0254/541221, fax
0254/545903, cod fiscal 16982459, adresa de e-mail dadpp@
primariapetrosani.ro organizează: - licitaţie publică în
vederea vânzării autovehiculului special N3 marca MAN HD 09 EET tipul constructiv: TMG13.250 4X4BL/
MAZZOCCHIA, caroseria SG gunoieră, culoare alb-portocaliu, an fabricație 2010; - licitaţie publică în vederea
vânzării autovehiculului special N3 marca MAN - HD 09
EEU tipul constructiv: TMG18.250 4X4BB/MAZZOCCHIA, caroseria SG gunoieră, culoare alb-portocaliu, an
fabricație 2010; - licitaţie publică în vederea vânzării autovehiculului special marca MAN - HD 09 SNE, tipul
constructiv: TMG26.320 6X6BB ZIP006, caroseria SG
gunoieră, culoare alb-verde, an fabricație 2009. Ofertele se
depun într-un exemplar până la data de 09.03.2022, ora
09.00 și se vor deschide în ședinţa publică din data de
09.03.2022, orele 10.00, 12.00, respectiv 14.00, în sala de
ședinţe, la sediul instituţiei. Relaţii, detalii, clarificări cât și
documentaţia de atribuire, se pot obţine până la data de
02.03.2022, de la Direcția Administrarea Domeniului
Public și Privat, din cadrul Primăriei municipiului Petroșani, camera 42, telefon 0254-541220(1), int.118. Instanţa
competentă în soluţionarea eventualelor litigii: Tribunalul
Hunedoara, str. 1 Decembrie 1918, nr.35, Deva, telefon
0254/211574, fax 0254/216333, e-mail tribunalul.hunedoara@just.ro; termenele și condițiile pentru sesizarea
instanţei: conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Costul documentaţiei de atribuire este de 30 lei și se
va achita la casieria din cadrul Direcției Administrarea
Domeniului Public și Privat, etaj 2. Ofertele se depun la
sediul instituţiei, biroul de registratură, camera 5 sau 7.
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 insolvență RFO-II-

0412, Tel: 0359/463661 Fax:0359/463662, E-mail plginsolv@gmail.com, în calitate de lichidator judiciar al
societății Geoserv Extract S.R.L., CUI 30049294, număr
de înregistrare la Registrul Comerțului J12/980/2012 și
sediul în loc. Feleacu, nr. 270 A, jud. Cluj– societate în
faliment, in bankruptcy, en faillite, procedură ce face
obiectul dosarului 65/1285/2018, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, având calitatea de unic creditor
DGRFP Cluj Napoca, prin AJFP Cluj. În baza hotărârii
adunării creditorilor consemnată în procesul verbal al
ședinței adunării creditorilor din data de 17.12.2021
publicat în BPI nr. 21536 din data de 20.10.2021 prin care
s-a aprobat organizarea a 2 (două) ședințe de licitații
publice în vederea valorificării prin intermediul cesiunii
de creanță a creanței deținută de societatea debitoare
Geoserv Extract S.R.L. împotriva debitorului persoană
fizică Gherghel Sergiu Dan în valoare de 36.800,00 lei.
Scoate la vânzare prin licitație publică (în vederea cesionării) creanța deținută de societatea debitoarea Geoserv
Extract S.R.L. împotriva (persoană fizică) Gherghel
Sergiu Dan în valoare de 36.800,00 lei constatată prin
titlul executoriu reprezentat de sentința civilă nr. 909/2020
pronunțată de Judecătoria Gherla în dosarul
nr.5099/235/2019, definitivă la 22.02.2021. Licitația
publică va avea loc în data de 02.03.2022, ora 12:00 la
sediul lichidatorului judiciar din Oradea, str. Avram
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, iar prețul de pornire al licitației (în vederea cesionării) este de 36.800,00 lei,
respectiv valoarea nominală a creanței. Creanța se va
cesiona celui care, după 3 strigări succesive, făcute la
intervale de timp care să permită opţiuni și supralicitări,
oferă preţul cel mai mare, iar atunci când există un singur
concurent, acesta a oferit preţul de începere a licitaţiei.
Dacă nu se obține preţul de începere a licitaţiei, la același
termen se va propune din nou cesionarea creanței, caz în
care licitaţia va începe de la preţul de 75% din valoarea
nominală a creanței, iar creanța va fi cesionată celui care
va oferi preţul cel mai mare. Dacă nu se oferă nici
valoarea de 75% din valoarea nominală, licitaţia se va
amâna la un alt termen, pentru care se vor îndeplini din
nou formalităţile de publicitate. La acel termen licitaţia va
începe de la 50% din preţul iniţial prevăzut în publicaţii
sau anunţuri. Dacă nu se va obţine nici acest preţ, creanța
va fi cesionată, la același termen, la cel mai mare preţ
oferit, chiar și atunci când la licitaţie s-a prezentat un
singur ofertant. Participanții la licitație trebuie să consemneze, cel mai târziu până la începerea licitației, cel puțin
10% din prețul de începere a licitației pentru bunul pentru
care licitează în contul unic de insolvență al debitoarei
deschis la Libra Internet Bank, cod IBAN
RO69BREL0002002114540100. Informații suplimentare
se pot obține de la lichidator: Tel:0359/463661
Fax:0359/463662 E-mail: office@plginsolv.ro.
Debitorul SC Exclusiv Agro Line SRL prin lichidator
judiciar BFJ Consulting Group SPRL, in dosarul nr.
6221/30/2009, valorifică prin licitație publica echipamente
si bunuri astfel: -echipamente constând în mijloacelor fixe
si stocuri de natura echipamentelor de distribuție, posturilor de transformare, măsură si control prin vânzare
grupate pe ansamble/categorii în bloc, pornind de la prețul
de 31.550,99 EURO ( exclusiv TVA); echipamente aferente
Liniei Schnell de producție panouri termoizolante, investiții
și stocuri, prin vânzare în bloc, pornind de la prețul de
1.280.050,34 Euro (exclusiv TVA); - echipamente linie
concasare si sortare –MTF, prin valorificare in bloc grupate
pe subansamble funcționale, pornind de la prețul de
47.000 EURO (inclusiv TVA); -echipamente mijloace fixe
confectii metalice, prin valorificare individuală grupate pe
ansamble și in bloc, pornind de la prețul de 4.404.354 euro
(exclusiv TVA). Licitația va avea loc la data de 03.03.2021,
ora 15.00, cu repetare in data de 10.03.2022, ora 15.00.
Informații suplimentare se pot obține la E-mail: office@bfj.
ro. Web: www.licitatii-insolventa.ro.
1.Informații generale privind autoritatea contractantă,
în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Școala Gimnazială Nr.1, comuna Făurei, sat
Făurei, Str.DJ155i nr.843, județul Neamț, telefon/fax
0233/762.042, email: faureiscoala@yahoo.com, cod fiscal
18659447. 2.Informații generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: teren extravilan în
suprafață totală de 3,31Ha, categoria de folosință arabil,
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Supliment Anunţuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
aflat în administrarea Școlii Gimnaziale Nr.1, comuna
Făurei, județul Neamț și aparținând domeniului public al
Comunei Făurei, nr. carte funciară 50020, nr.cadastral
53778 U.A.T.Făurei, conform H.C.L.28/29.12.2020 și
temeiul legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art.332-333. 3.
Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției, Compartimentul Secretariat. 3.2.Denumirea și
datele de contact ale serviciului/compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: se poate obține de la Compartimentul Secretariat din cadrul Școlii Gimnaziale Nr.1,
comuna Făurei, Str.DJ155i nr.843, județul Neamț.
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei /
exemplar, se achită numerar la Casieria Școlii Gimnaziale
Nr.1, comuna Făurei, Str.DJ155i nr.843, județul Neamț.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.03.2022,
ora 14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 18.03.2022, ora 14.00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Școala Gimnazială Nr.1,
comuna Făurei, Str.DJ155i nr.843, județul Neamț.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri
sigilate: unul exterior și unul interior. 5. Data și locul la care
se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
21.03.2022, ora 12.00, la Școala Gimnazială Nr.1, comuna
Făurei, Str.DJ155i nr.843, județul Neamț. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Neamț, Piatra-Neamț, Bulevardul Decebal 8, județul Neamț, telefon 0233/212.717, fax
0233/232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 14.02.2022.
1.Informații generale privind autoritatea contractantă,
în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Primăria Comunei Cornești, comuna Cornești,
Str.Calea Ploiești nr.4, județul Dâmbovița, telefon
0245/241.654, fax 0245/732.829, e-mail: cornesti@cjd.ro,
cod fiscal 4402744. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Teren în
suprafață de 115,9429ha -islaz, împărțit în 7 loturi destinat
exclusiv pășunatului în comuna Cornești, județul Dâmbovița și aparținând domeniului public al Comunei Cornești,
respectiv: -islaz Ibrianu 1 -T 29, P 208, suprafața de
26,5743ha, CF 70675; -islaz Ibrianu 2 -T 33, P 215/2, suprafața de 18,7880 ha, CF 70676; -islaz Tuță -T 13, P 102/103,
suprafața de 11,6879ha, CF 72572; -islaz Obaie -T 56, P
400/1, suprafața de 23,7718ha, CF 70719; -islaz Ungureni 1
T 43, P 308, suprafața de 21,08ha, CF 70747; -islaz Ungureni 2 -T 43, P 314, suprafața de 6,56ha, CF 72575; -islaz
Brăcăcilă 1 -T 3, P 1/2, suprafața de 7,4809 ha, CF 73371;
conform H.C.L.nr.04/09.02.2022 și temeiului legal: O.U.G.
nr. 57/03.07.2019, art.332-333. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul
Achiziții Publice sau online de la adresa: http://comunacornesti.ro, secțiunea Avizier electronic -Anunțuri. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului
din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar
din documentația de atribuire: se poate obține de la
Compartimentul Achiziții Publice din cadrul Primăriei

Comunei Cornești, comuna Cornești, Str.Calea Ploiești
nr.4, județul Dâmbovița. 3.3.Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ: gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 28/02/2022, ora 14.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 08/03/2022, ora
12.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Cornești, comuna Cornești, Compartimentul
Registratură, Str.Calea Ploiești nr.4, județul Dâmbovița.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri
sigilate: unul exterior și unul interior. 5.Data și locul la care
se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
08/03/2022, ora 13.00, Primăria Comunei Cornești, comuna
Cornești, Str.Calea Ploiești nr.4, județul Dâmbovița. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Dâmbovița,
Târgoviște, Str.Calea București nr.3, județul Dâmbovița,
telefon 0245/612.344, fax 0245/216.622, e-mail: tr-dambovita-arh@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 14/02/2022.
1.Informații generale privind autoritatea contractantă,
în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Primăria Ghimpați, comuna Ghimpați, sat
Ghimpați, Șoseaua București-Alexandria nr.164, județul
Giurgiu, cod poștal 087095, telefon 0764.839.444, e-mail:
primaria_ghimpati2007@yahoo.com, cod fiscal 5123748.
2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: terenul extravilan categoria
de folosință pășune, în suprafață totală de 240,79ha,
aparținând domeniului privat al Comunei Ghimpați,
situat în comuna Ghimpați, județul Giurgiu, având nr.CF
și nr.cadastral: 33846/33846; 33847/33847; 33843/33843;
33842/33842; 33834/33834; 31346/31346; 31269/31269;
33844/33844; conform H.C.L.nr.12/11.02.2022 și temeiul
legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019, art.332-347. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Secretariat. 3.2.Denumirea și datele
de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: se poate obține de la Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei Comunei
Ghimpați, comuna Ghimpați, Șoseaua București-Alexandria, nr.164, județul Giurgiu. 3.3. Costul și condițiile de
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019, privind Codul
administrativ: 10 Lei/exemplar, se achită numerar la
Casieria Primăriei Comunei Ghimpați, județul Giurgiu.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
02/03/2022, ora 12.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 10/03/2022, ora
12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Ghimpați, comuna Ghimpați, Compartimentul
Secretariat, Șoseaua București-Alexandria nr. 164, județul
Giurgiu. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în
două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 5.Data
și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 11/03/2022, ora 12.00, Primăria Comunei
Ghimpați, comuna Ghimpați, Șoseaua București-Alexandria nr.164, județul Giurgiu. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele

pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Giurgiu, municipiul Giurgiu, Str.
Episcopiei nr.13, județul Giurgiu, telefon 0246/212.725,
fax 0374/093.347, e-mail: registratura-tr@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 14/02/2022.
Dos Ex. 166/2021 din 04.02.2022. Publicație de vânzare.
Noi, Stelian Emil Dinca, executorul judecătoresc în cadrul
Curții de Apel Brașov, numit în funcție prin ordinul
685/C/2001 al Ministrului Justiției, potrivit art. 761 alin.1
Cod Procedură Civilă, aducem la cunoștinţă publică
faptul că în data de 21.02.2022, ora 10.00, va avea loc în
localitatea Zărnești, 505800, Str.Ștefan cel Mare, nr.22,
Județul Brașov, vânzarea la licitație publică a următoarelor bunuri mobile: minibuldoexcavator marca JCB1.264Lei, betonieră- 37 Lei, bicicleta MIFA- 95Lei,
telescop Bressel Sirius- 137Lei, Blokart cu vela- 613Lei,
scară metalică- 61Lei, bormașina fixă Einhell TB 13/5
ECU- 1.144 Lei, roaba- 44Lei, chitară VISION de culoare
neagră- 70 Lei, chitara Vision de culoarea lemnului +
stație Soundmaster 65- 192 Lei, chitara Epiphone- 158Lei,
canapea fixă cu 2 locuri- 123 Lei, fotoliu- imitație pielebucăți- 70 Lei/bucată, monitor LOC +calculator +tastatura +mouse- 98Lei, telescop- 6Lei, mașină de spălat
Grundig- 647Lei, combină frigorifică Gorenje- 210Lei,
comodă de lemn cu 5 sertare- 175Lei, comodă de lemn cu
sertare și dulapuri- 70Lei, birou- 246Lei, proprietatea
debitorului KAPS Peter Mario. Somăm pe toţi cei care
pretind vreun drept asupra bunului mai sus menționat
să-l anunţe pe executorul judecătoresc înainte de data
stabilită pentru vânzarea, sub sancţiunea de a nu li se mai
lua în considerare după aceea. Doritorii vor prezenta până
la termenul de vânzare la sediul BEJ Stelian Emil Dinca
oferte de cumpărare însoțite de dovada achitării garanției
de 10% din prețul de strigare. Prezentul anunț de vânzare
a fost afișat azi, 04.02.2022, la sediul biroului executorului
judecătoresc, la Primăria Zărnești și la Judecătoria
Zărnești. Executor Judecătoresc.
Închiriere spatiu- magazie in suprafata de 153 mp
situat in incinta Fermei Uricani, sat Uricani, NC 66852C21 aparținând domeniului public al Comunei Miroslava.
1. Informaţii generale privind autoritatea contractanta:
denumire: UAT Comuna Miroslava, cod fiscal: 4540461,
adresa: sat Miroslava str. Constantin Langa nr. 93,
Comuna Miroslava, cod 707305, jud. Iași, e-mail: secretariat@primariamiroslava.ro 2. Informaţii generale privind
obiectul inchirierii: spatiu –magazie in suprafata de 153
mp situate in incinta fermei Uricani, sat Uricani pentru
depozitare bunuri. Pretul chiriei: este de minim: 50 lei/
luna. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
persoanele interesate pot înainta o solicitare pe suport
hârtie pentru obţinerea unui exemplar al documentaţiei
de atribuire; Denumirea și adresa compartimentului de la
care se poate obţine un exemplar al documentaţiei de
atribuire: birou achiziţii publice din cadrul Primăriei
comunei Miroslava, judeţul Iași. 4. Costul și condiţiile de
plată pentru obţinerea unui exemplar al documentației de
atribuire: costul documentaţiei este de 50 lei și se poate
achita odata cu solicitarea efectuată în acest sens; 5. Data
limită pentru solicitare clarificări: 24.02.2022, orele 16.00.
Data limită solicitare prin cerere scrisă documentație de
atribuire: 24.02.2022, orele 16.00. 6. Informaţii privind
ofertele: Data limită pentru depunerea ofertelor:
03.03.2022, orele 16.00; Adresa la care trebuie depusă
oferta: Primăria comunei Miroslava, sat Miroslava,
comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod postal 707305;
Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: un exemplar în două plicuri sigilate unul exterior
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și unul interior. 7. Data și locul unde se va desfășura
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 04.03.2022, orele
09.00 la sediul Primăriei com. Miroslava, judeţul Iași. 8.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax, și adresa
de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul
Judeţean Iași, Secţia contencios administrativ, Str. Elena
Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod 700398, tel. 0232/213332;
fax.0232/219899; e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 9. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 10.02.2022.
Închiriere teren în suprafață de 12 mp aparținând domeniului public al Comunei Miroslava, Parcela
DC/2047/10/3/1/10, intravilan sat Miroslava, Comuna
Miroslava, județul Iași. 1. Informaţii generale privind
autoritatea contractanta: denumire: UAT Comuna Miroslava, cod fiscal: 4540461, adresa: sat Miroslava str.
Constantin Langa nr. 93, Comuna Miroslava, cod 707305,
jud. Iași, e-mail: secretariat@primariamiroslava.ro 2. Informaţii generale privind obiectul închirierii: teren în suprafață de 12 mp aparținând domeniului public al comunei
Miroslava, parcela DC2047/10/3/1/10, intravilan sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași în vederea amplasării
unei rulote mobile pentru comercializare produse fast-food.
Prețul chiriei: este de minim: 48 lei/lună. 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire: Modalitatea prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: persoanele interesate pot
înainta o solicitare pe suport hârtie pentru obţinerea unui
exemplar al documentaţiei de atribuire; Denumirea și
adresa compartimentului de la care se poate obţine un
exemplar al documentaţiei de atribuire: birou achiziţii
publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul
Iași. 4. Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea unui
exemplar al documentației de atribuire: costul documentaţiei este de 50 lei și se poate achita odata cu solicitarea
efectuată în acest sens; 5. Data limită pentru solicitare
clarificări: 24.02.2022, orele 16.00. Data limită solicitare
prin cerere scrisă documentație de atribuire: 24.02.2022,
orele 16.00. 6. Informaţii privind ofertele: Data limită
pentru depunerea ofertelor: 03.03.2022, orele 16.00; Adresa
la care trebuie depusă oferta: Primăria comunei Miroslava,
sat Miroslava, comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod postal
707305; Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar în două plicuri sigilate unul
exterior și unul interior. 7. Data și locul unde se va desfășura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 04.03.2022,
orele 10.00 la sediul Primăriei com. Miroslava, judeţul Iași.
8. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax, și adresa
de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul
Judeţean Iași, Secţia contencios administrativ, Str. Elena
Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod 700398, tel. 0232/213332;
fax.0232/219899; e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 9. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 10.02.2022.
Debitorul Popovici Nelu Persoana Fizica Autorizata cu
sediul în sat Zlagna nr. 65, com.Turnu Ruieni, jud. Caras
– Severin, F11/496/2015, C.U.I. 34952987, prin lichidator
judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu
sediul ales in Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud.
Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr.
0918, prin reprezentant asociat coordonator Serban
Valeriu, conform Sentintei nr. 11 din data de 23.01.2020,
pronunţată de Tribunalul Caras Severin, Secţia a II - a
Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr.
2427/115/2019, scoate la vânzare, la pretul diminuat cu
20% fata de 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 62.400 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 5.600 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 720 Euro Exclusiv T.V.A (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii); Total valoare bunuri mobile
valorificate in bloc 68.720 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 22.02.2022 orele 14:00. Titlul executoriu în baza căruia
lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurile
mobile, conform Raportului de evaluare nr.
20258/28.06.2021 o reprezinta Sentința nr. 11 din data de
23.01.2020 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic în dosarul de insolvență nr.
2427/115/2019. Participarea la licitaţie este condiţionată de
consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei
Popovici Nelu PFA pana la data de 21.02.2022 orele 1700,
a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru bunurile mobile și achiziţionarea caietului de sarcini in suma de
500,00 lei exclusiv TVA. Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. sub nr. RO11BRMA0999100090497019. 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. 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, etc.). Relaţii suplimentare la telefoanele:
0756482035, 0252/354399, email office@consultant-insolventa.ro
Debitorul Mola N. Sorin Laurenţiu P.F.A. - societate în
faliment, in bankrupcy, en faillite, cu sediul în Com.
Devesel, sat Scăpău, str.Principală nr.249, jud.Mehedinţi,
CUI 368227395, F25/573/2016, prin lichidator judiciar
Consultant Insolvență SPRL, cu sediul social în Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, jud. Mehedinți, RFO
II-0649, CIF 31215824, reprezentată de asociat coordonator ec. Emil Popescu, conform Sentintei nr. 53 din data
de 05.10.2020, pronunţată de Tribunalul Mehedinti, în
dosarul nr. 937/101/2020, scoate la vânzare, la preturile
diminuate cu 20% fata de preturile stabilite prin Raportul
de Evaluare nr. 19726/EB/06.04.2021 conform hotarare
adunare creditori din data de 08.02.2022, urmatoarele
bunuri mobile: -Tractor Case IH Luxxum 120 cu seria
DBDLX120KJSS01200, An fabricatie 2018, Culoare
Rosu, Ore functionare 2.117, la pretul de pornire al licitatiei de 33.600 Euro. -Tractor Case IH Farmall 115C cu
seria HLRFC115HJLF03409, An fabricatie 2018, Culoare
Rosie, Ore functionare 2.150 ore, si Incarcator frontal
Stoll FZ 10 cu cupa, Serie 7096667, An fabricatie 2018,
Stare Buna, Culoare rosu la pretul total de pornire al licitatiei de 31.200 Euro respectiv 26.400 euro tractorul si
4800 euro incarcatorul; -Grapa cu discuri Gregoire Besson
cu seria N142994, Model XRVP 666-44 – Big Pro 4.8, An
fabricatie 2017, Stare Buna, Culoare rosu, la pretul de
pornire al licitatiei de 20.000 Euro -Semanatoare
Gaspardo MTR 6, Serie HG9271020, An fabricatie 2017,
Stare Buna, Culoare rosie, la pretul de pornire al licitatiei
de 11.200 Euro. Preturile nu includ T.V.A (echivalentul in
lei la cursul BNR din ziua platii). Licitaţia va avea loc la
biroul lichidatorului judiciar din Dr. Tr. Severin, str.

Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti la data de 09.03.2022,
orele 14:00. Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul
judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile,
conform Raportului de evaluare nr. 19726/EB/06.04.2021,
il reprezinta Sentinta nr. 53 din data de 05.10.2020, de
deschidere a procedurii de faliment impotriva debitoarei
Mola N. Sorin Laurenţiu P.F.A., pronunţată de Tribunalul
Mehedinti Secţia a II - a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 937/101/2020. Participarea la
licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic
de insolventa al debitoarei Mola N. Sorin Laurenţiu P.F.A.,
pana la data de 08.03.2022 orele 17.00 a unei cauţiuni de
10% din preţul de pornire pentru bunul mobil pe care
intentioneaza sa-l achizitioneze precum și achiziţionarea
caietului de sarcini in suma de 500,00 lei+TVA. Cont
deschis la Banca Romaneasca S.A., sub nr.
RO11BRMA0999100091403775. Invităm pe toti cei care
vor să participe la ședinţa de licitaţie să transmita oferte
de cumpărare și documentele în copie xerox din care
rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și
contravaloarea caietului de sarcină la adresa de email:
office@consultant-insolventa.ro. Avand in vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19
(CORONAVIRUS), precum si a ordonantelor militare
emise, lichidatorul judiciar recomanda ca participarea la
licitatie sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in
masura in care se doreste participarea fizica se impune
prezenta unui singur participant care sa respecte masurile
impune de autoprotectie (masca, manusi, halat, etc.).
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile descrise anterior sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen,
sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la
telefoanele: 0742592183, 0756482035, 0252/354399, email
office@consultant-insolventa.ro.
Anunţ Public: Comuna Gorban, anunţă desfășurarea
ședinţei de atribuire directă pentru închirierea pășunii
comunale rămase în urma rezilierii contractelor de închiriere sau a diminuării de suprafaţă în data de 28.02.2022
aflate în extravilanul comunei Gorban, jud. Iași, astfel:
-ora12.00, pentru satul Podu Hagiului la Școala din localitate, -ora 12.30 pentru satul Gorban, la Căminul
Cultural, -ora 13.00 pentru satul Scoposeni la Școala
Scoposeni, -ora 13.30 pentru satul Gura Bohotin și
Zberoaia la Școala din Gura Bohotin. Documentaţia de
atribuire se află la sediul primăriei comunei Gorban și se
poate obţine gratuit, iar cererile pentru atribuire directă se
pot depune la sediul primăriei Comunei Gorban până la
data de 24.02.2022, ora 16,00.

PIERDERI
Pierdut legitimație, ID elev transport, carnet de elev.
Declar nule.
Pierdut certificat de înregistrare al mărcii „Sweetopia”
M 2020 06257, aparținând Deja Vu Facility Services SRL,
J40/15397/2019, CUI: 41887164. Îl declar nul.
Pierdut Certificat de Ambarcațiune De Agrement seria
A002253 al ambarcațiunii nr.*070-SL, eliberat de Căpitănia
Portului Sulina la data de 27.07.2017 aparținând Vlaciu
Claudiu din Sulina, Tulcea. Îl declar nul.
SC Ale Avis SRL, cu sediul in loc. Gilau, str. Principala,
nr. 639, jud. Cluj, avand CUI RO14238100, si Reg. Com.
J12/1309/2001, declar pierdute Autorizatiile Sanitar-Veterinare nr. CJ047/24.09.2010 din Loc. Floresti, Ferma 15 Hala
5, precum si Autorizatia CJ089/22.10.2010 pentru, Loc.
Gilau, jud. Cluj Ferma 6 Hala 2. Le declaram nule.

