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OFERTE SERVICIU
l SC Bim Reform SRL, CUI
29894405, din București, angajează măcelar cu experiență.
Detalii la 0751.150.986.
l Patiseria Stars Plus SRL din
Arad angajează 7 lucrători bucătărie (spălători vase mari)- cod
COR 941201- condiții minime:
studii primare (8 clase), cunoștințe
limba engleză și 7 brutari (cod
COR 751201)- condiții minime:
studii medii (10 clase sau școala
profesională), calificare brutar,
cunoașterea bucătîriei sârbești
(burek). CV-urile se depun pe
e-mail la adresa: expertoffice8@
gmail.com. Vor fi luate în considerare CV-urile primite până la data
de 17.07.2020. Selecția candidaților va avea loc în data de
18.07.2020 și constă în concurs de
CV-uri. Informații la telefon:
0752.556.014.
l Penitenciarul Spital Mioveni cu
sediul în localitatea Mioveni, bd.
Dacia nr.1, judeţul Argeş, intenţionează să încheie contract de
prestări servicii medicale cu: - un
asistent medical generalist pentru
anul 2020 - minim 20 ore, maxim
40 ore/săptămână; - un asistent
medical cu atribuții în cabinetul
medical dentar - pentru anul 2020
- minim 20 ore, maxim 40 ore/
săptămână; Serviciile vor fi
prestate în cadrul Penitenciarului
Craiova cu sediul în Craiova, str.
Vasile Alecsandri, nr. 89, județul
Dolj. Condiţii minime impuse
prestatorului de serviciu –asistent
medical: -să prezinte copie
diplomă studii de specialitate
(școala posliceală sanitară); -să
poată desfăşura activitatea în
regim independent; -să dețină
certificat de înregistrare fiscală; să prezinte Autorizația de liberă
practică pentru profesia de asistent medical, vizată anual de
OAMMR; - să facă dovada asigurării de malpraxis; -să aibă posibilitatea de a intra în relație
contractuală cu CASAOPSNAJ;
-să prezinte adeverință cu vechime
în muncă (minim 2 ani) în specializarea solicitată. Valoarea fondurilor ce pot fi alocate pentru
serviciile prestate este de maxim
30 lei/oră. La elaborarea ofertei de
preț, ofertantul va avea în vedere
toate cerințele solicitate mai sus.
Oferta de preţ reprezentând
tariful pe oră, se va transmite
până la data de 24.07.2020, ora
13:00, în plic închis cu mențiunea
,,A nu se deschide până la data de
24.07.2020 - ora 13:00”, prin
oricare din următoarele mijloace:
poştă, curier sau depunere directă
la sediul instituţiei. Caietul de
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sarcini poate fi obținut gratuit de
la Penitenciarul Spital Mioveni.
Informaţii suplimentare la telefon
fix 0248/260.560 int. 223, 248, 245
sau 251.
l Spitalul Clinic Colentina organizează concurs în baza Legii nr.
319/2003, cu modificările și
completările ulterioare, pentru
ocuparea următoarelor posturi
vacante: 1 post cercetător științific
medic specialist normă întreagă în
Nucleul de cercetare în Chirurgie;
1 post asistent cercetare medic
rezident an V 1/2 normă în
Nucleul de cercetare în Chirurgie.
Actele solicitate pentru dosarul de
înscriere post de cercetător științific medic specialist normă
întreagă în Nucleul de cercetare în
Chirurgie: a) cerere de înscriere la
concurs adresată Managerului
Spitalului Clinic Colentina, în
care se va menționa postul și locul
de muncă pentru care candidează;
b) copia actului de identitate (sau
orice alt document care atestă
identitatea potrivit legii, după
caz); c) copie documente care să
ateste nivelul studiilor diplomă de
licență, precum şi copie legalizată
de pe cartea de muncă sau
copie-extras de pe Registrul
general de evidenţă a salariaţilor,
pentru a dovedi vechimea; d)
copie a certificatului de membru al
organizaţiei profesionale cu viza
pe anul în curs; e) asigurare de
răspundere civilă profesională
pentru anul în curs; f)lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un
exemplar din cel puţin 5 lucrări
reprezentative; g)alte înscrisuri
solicitate de legislaţia sau reglementările în vigoare; h) copie
carnet de muncă sau o adeverință
care să ateste vechimea în specialitate; i)cazier judiciar în original; j)
aviz psihiatric/psihologic (certificat medical A5) eliberat cu cel
mult 6 luni anterior derulării
concursului în original; k)curriculum vitae format EU; l)chitanță
taxă concurs: -150RON; m)certificat integritate comportamentală
conform prevederilor art. (18, 23 și
25) din L.G.118/2019, precum și
pentru completarea L.G.76/2008;
n)alte înscrisuri solicitate de legislaţia sau reglementările în vigoare.
Actele solicitate pentru dosarul de
înscriere post de asistent cercetare
medic rezident an V 1/2 normă în
Nucleul de cercetare în Chirurgie:
a)cerere de înscriere la concurs
adresată Managerului Spitalului
Clinic Colentina, în care se va
menționa postul și locul de muncă
pentru care candidează; b)copia
actului de identitate (sau orice alt
document care atestă identitatea
potrivit legii, după caz); c)copie
documente care să ateste nivelul
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CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD
ANUNȚĂ
Licitație publică deschisă: privind valoriﬁcarea unor bunuri din patrimoniul privat/propriu – mijloace ﬁxe și
obiecte de inventar scoase din uz și propuse pentru casare, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 84/1995
privind procedurile de transmitere fără plată și de valoriﬁcare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu
modiﬁcările și completările ulterioare;
Data apariției în presă a anunțului: 15.07.2020
Locul unde pot ﬁ văzute aceste bunuri: sediul Consiliului Județean Arad, situat în municipiul Arad, str.
Corneliu Coposu, nr. 22, în zilele de 16.07.2020 și 17.07.2020, între orele 9-12;
Data până la care pot ﬁ trimise adresele instituțiilor publice, în vederea transmiterii fără plată în
condițiile prevăzute în anexa nr. 1 din H.G. nr. 84/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și
de valoriﬁcare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modiﬁcările și completările ulterioare: cu
cel puțin 5 zile înaintea datei stabilite pentru ținerea licitației de vânzare a bunurilor;
Adresa și data ținerii licitației: sediul Consiliului Județean Arad, în data de 31.07.2020, ora 10;
În caz de neadjudecare a bunurilor, datele de desfășurare a următoarelor licitații sunt: 07.08.2020 ora 10
și 14.08.2020 ora 10;
Numărul de telefon/fax unde se pot obține relații despre aceste bunuri: 0357.731.201, fax. 0357.731.280.
Documentele solicitate pentru participarea la licitație:
- cererea de participare la licitație;
- achitarea la casieria Consiliului Județean Arad a taxei de participare la licitație în valoare de 50,00 lei,
precum și garanția de participare la licitație, în valoare de 10 % din valoarea prețului de pornire la licitație
aferente bunurilor pentru care se licitează – copii xerox ale chitanțelor eliberate de casieria Consiliului
Județean Arad;
- prezentarea, în copie conformă cu originalul a Certiﬁcatului de Identiﬁcare Fiscală de la Oﬁciul
Registrului Comerțului (CIF), precum și o copie a Certiﬁcatului de Înregistrare Fiscală de la Ministerul
Finațelor Publice (atributul RO) pentru persoanele juridice române;
- prezentarea în copie conformă cu originalul a actului de identitate, pentru persoanele ﬁzice.
Documentele solicitate pentru participarea la licitație, se depun la Registratura Consiliului Județean Arad,
cu cel mult 5 zile înaintea datei stabilite pentru ținerea licitației de vânzare a bunurilor.
Președinte,
Iustin CIONCA
studiilor diplomă de licență, copie
carnet rezident, precum şi copie
legalizată de pe cartea de muncă
sau copie-extras de pe Registrul
general de evidenţă a salariaţilor,
pentru a dovedi vechimea, adeverință spital plătitor; d)copie a
certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe
anul în curs; e)asigurare de
răspundere civilă profesională
pentru anul în curs; f)lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un
exemplar din cel puţin 5 lucrări
reprezentative; g)alte înscrisuri
solicitate de legislaţia sau reglementările în vigoare; h) copie
carnet de muncă sau o adeverință
care să ateste vechimea în specialitate; i) cazier judiciar în original; j)
aviz psihiatric/psihologic (certificat medical A5) eliberat cu cel
mult 6 luni anterior derulării
concursului în original; k)curriculum vitae format EU; l)chitanță
taxă concurs: -150RON; m)certificat integritate comportamentală
conform prevederilor art. (18, 23 și
25) din L.G.118/2019, precum și
pentru completarea L.G.76/2008;
n)alte înscrisuri solicitate de legislaţia sau reglementările în vigoare.
Concursul pentru ocuparea funcției de asistent de cercetare științifică și cercetător științific constă în
probe scrise, orale și practice.

Data limită pentru depunere
dosare: 29.07.2020. Concursul se
va desfășura la sediul unității,
astfel: proba scrisă: 17.08.2020;
proba orală și proba practică:
19.08.2020. Condițiile specifice,
tematica și bibliografia de concurs
vor fi afișate pe site-ul unității:
www.spitalulcolentina.ro. Relații
suplimentare se pot obține la
telefon: 021.319.17.80.

CITATII
l Numitul Hasna Vasile, cu domiciliul necunoscut, este citat la
Judecătoria Oravița în data de
03.09.2020, ora 09:00, în calitate
de pârât, în dosarul cu nr.
16/72/2019, în proces cu Paiu
Tatiana.
l Citez pentru moșternirea după
unchiul Miheș Dumitru din Sânnicolau Român, nr. 603, pe Lăzău
Ana, Pop Claudiu și Pop Nicoleta,
în dosarul 1436/833/2020, la Judecătoria Salonta.
l Stan Constanța, domiciliată în
dom.Poenarii Burchii, sat Pod
Valeni, jud.Prahova, este chemată
în instanță la Judecătoria Tribunalului Ploiești, în dosarul
1468/2019, având ca obi ect
divorțul, în data de 22.07.2020.

l Numita Plesa Simona Ionela, cu
ultimul domiciliu cunoscut în localitatea Târgu-Jiu, Str. Revoluției, nr. 2,
Bl. 2, Sc. 3, Et. Parter, Ap.2, județul
Gorj, este citată la Judecătoria Târgu
Cărbunești pe data de marți,
21.07.2020, ora 09:00, completul C05
Civ., în calitate de pârâtă în dosarul civ.
nr. 4249/317/2018, în procesul de divorț
cu reclamantul Plesa Victor Aurelian.
l Oltean Ileana născ. Husztis,
Oltean Iosif, Szasz Maria nasc
Oltean, Oltean Alexandru, Csatlos
Vilma, Asaldos Stefan, Zsaldos
Ecaterina sunt citați pe data de
06.10.2020, la ora 10:00, la Judecăt o r i a Tu r d a , î n d o s . N r.
4893/328/2019, în calitate de pârâți.
l Se citează la Judecătoria Dragomir e ș t i î n d o s a r u l c i v i l c u n r.
377/224/2019 pentru termenul din
22.07.2020, în proces cu Nemeș Toader
și Nemeș, pârâții Tomșa Ileana, Tomșa
Ioan, Tyiozelicze Ilyana, Tomșa
Myikucay, Tomșa Iuon, Petrovai
Gafia, Popan Gheorghe, Fundația de
Bursă Dr.Mariș Illeș, având ca obiect
uzucapiune.

DIVERSE
l În temeiul art. 146 alin.(1) din
Legea 85/2014 comunicăm deschiderea procedurii de faliment a
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debitorului SC Company L.S,
SRL, CIF: 6475661,
J25/1388/1994, dosar nr. 663/101
anul 2020 -Tribunalul Mehedinţi.
Termen pentru depunerea cererilor de creanţă la 19.08.2020;
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului
suplimentar al creanţelor la
02.09.2020; Termen pentru depunerea eventualelor contestații este
de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a
tabelului suplimentar şi pentru
afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 23.09.2020.
Lichidator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL Filiala Timis
l În temeiul art. 99 alin. (3) din
Legea 85/2014 comunicăm deschiderea procedurii generale de
insolvenţă a debitorului SC Roby
Com Impex SRL, CIF: 31200904,
J25/61/2013, dosar nr. 869/101
anul 2020 -Tribunalul Mehedinti.
Termen pentru depunerea cererilor de creanţă la 17.08.2020;
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor la
04.09.2020; Termen pentru depunerea eventualelor contestații este
de 7 zile de la publicarea în BPI a
tabelului preliminar şi pentru
afişarea tabelului definitiv al
creanţelor la 24.09.2020. Administrator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL Filiala Timis

LICITATII
l S.C. „Citadin” S.A. Iasi, cu
sediul in Bd. T. Vladimirescu, nr.
32C, cod 700310, organizeaza la
sediul sau “Licitatie Deschisa”,
cu oferte de pret in plic inchis,
in vederea atribuirii contractului
„Achizitia de auto si utilaje
pentru constructii drumuri prin
contractarea finantarii de tip
leasing financiar pentru o perioada de 60 luni”. Procedura de
achizitie se va desfasura
conform prevederilor “Regulamentului privind organizarea si
desfasurarea achizitiilor” al SC
Citadin SA Iasi. Pentru participare la procedura de achizitie,
ofertantii trebuie sa indeplineasca conditiile cerute in
“Documentatia de achizitie”.
Documentatia de achizitie va fi
postata pe site-ul societatii www.
citadinis.ro si va fi accesata
pana pe data de 23.07.2020 pe
baza de cod unic de acces, ce va
fi comunicat doar persoanelor
care solicita in scris accesul la
documentatie cu date de identificare clara si cu declaratie pe
propria raspundere privind sigu-

ranta informatiilor pentru
evitarea introducerii unor virusi
in sistemul informatic al societatii. Criteriul care va fi aplicat
pentru evaluarea ofertelor:
pretul cel mai scazut. Documentatia de ofertare va fi depusa la
sediul SC Citadin SA pana la
data de 27.07.2020 ora 10:00.
Deschiderea ofertelor va avea
loc la data de 27.07.2020, ora
12:00, la sediul S.C. Citadin S.A.
Relatii suplimentare privind
procurarea documentatiei si
conditiile de participare se pot
obtine la tel.: 0751048290;
e-mail: achizitii_citadin@yahoo.
com .
l Publicaţie de vânzare privind
licitaţia din data de 27.07.2020
Debitorul SC Tecnogreen SRL societate în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation,
en redressement, cu sediul in Dr.
Tr. Severin, str. George Cosbuc
nr. 3A, Cam. 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 coordonator Serban Valeriu, scoate
la vânzare, la pretul stabilit prin
R a p o r t u l d e E v a l u a r e n r.
51/13.03.2020, , urmatoarele
bunuri imobile: - Teren Extravilan avand S = 97.400 mp cu
numar cadastral 50308, inscris
in Cartea Funciara nr. 50308,
Tarlaua 150 Parcela 6,3683, la
pretul de 23.720 Euro, - Teren
Extravilan avand S = 11.716 mp
cu numar cadastral 50208,
inscris in Cartea Funciara nr.
50208, Tarlaua 153 Parcela
3734, la pretul de 2.850 Euro, Teren Extravilan avand S =
120.000 mp cu numar cadastral
50322, inscris in Cartea
Funciara nr. 50322, Tarlaua 153
Parcela 3721/2, la pretul de
29.220 Euro, - Teren Extravilan
avand S = 251.600 mp cu numar
cadastral 50391, inscris in
Cartea Funciara nr. 50391,
Ta r l a u a 1 5 3 P a r c e l a
3732/1,3732/3, la pretul de
61.270 Euro, situate in extravilanul satului Prunişor, comuna
Prunişor, Judeţul Mehedinţi.
Total suprafata de teren valorificata :480.716 m.p. Valoarea
totala a bunurilor imobile din
loc. Prunisor este de 117.060
EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din
ziua platii). Administratorul
judiciar mentioneaza faptul ca,

asupra bunurilor enumerate mai
sus detin un drept de ipoteca creditorul A.N.A.F. D.G.R.F.P.
Craiova - A.J.F.P. Mehedinti.
Licitaţia va avea loc la biroul
administratorului judiciar din
Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului
nr.7A, jud.Mehedinti la data de
27.07.2020, orele 14:00. Titlul
executoriu în baza căruia administratorul judiciar procedează
la vânzarea bunurilor imobile
descrise anterior, il reprezinta
Sentinta nr. 8 din data de
11.05.2020, de confirmare a
planului de reorganizare a debitoarei SC Tecnogreen SRL,
pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de
Contencios Administrativ si
F i s c a l î n d o s a r u l n r.
2726/101/2018. Participarea la
licitaţie este condiţionată de
consemnarea în contul unic de
insolventa al debitoarei SC
Tecnogreen SRL, pana la data
de 24.07.2020 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
1000,00 lei+TVA. Cont deschis
la Banca Romaneasca S.A., sub
nr.
RO11BRMA0999100083622047.
Invităm pe toti cei care vor să
participe la şedinţa 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,
administratorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem de
videoconferinta, iar in masura
in care se doreste participarea
fizica se impune prezenta unui
singur participant care sa
respecte masurile impune de
autoprotectie (masca, manusi,
halat, etc.). Somam pe toti cei
care pretind vreun drept asupra
bunurilor imobile descrise anterior sa anunte administratorul
judiciar inainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege.
Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0742592183,
0252/354399 sau la sediul profesional al administratorului judiciar din Municipiul Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A,
judetul Mehedinti. Administror
judiciar, Consultant Insolvenţă

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
SPRL Filiala Timis, prin ec.
Serban Valeriu
l Licitatie publica 27.07.2020
Debitorul SC Tecnogreen SRL societate în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation,
en redressement, cu sediul in Dr.
Tr. Severin, str. George Cosbuc
nr. 3A, Cam. 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 reprezentant
Serban Valeriu, scoate la vânzare,
la preturile stabilite prin
R a p o r t u l d e E v a l u a r e n r.
34/05.03.2020, urmatoarele
bunuri imobile: - Teren Extravilan avand S = 9.900 mp, cu
nr.cad. 30189, inscris in CF
nr.30189, situat in Tarlaua 72
Parcela 45, la pretul de 4.060
Euro - Teren Extravilan avand S
= 4.900 mp, cu nr.cad. 30204,
inscris in CF nr.30204, situat in
Tarlaua 72 Parcela 56, la pretul
de 2.010 Euro - Teren Extravilan
avand S = 3.500 mp, cu nr.cad.
30201, inscris in CF nr. 30201,
situat in Tarlaua 80 Parcela 3, la
pretul de 1.435 Euro - Teren
Extravilan avand S = 2.800 mp,
cu nr. cad. 30207, inscris in CF
nr. 30207, situat in Tarlaua 82
Parcela 8, la pretul de 1.150 Euro
- Teren Extravilan avand S =
9.000 mp, cu nr. cad. 30192,
inscris in CF nr. 30192, situat in
Tarlaua 83 Parcela 99, la pretul
de 3.690 Euro - Teren Extravilan
avand S = 17.223 mp, cu nr.cad.
30196, inscris in CF nr. 30196,
situat in Tarlaua 96 Parcela 185,
la pretul de 2.410 Euro - Teren
Extravilan avand S = 20.000 mp,
cu nr.cad. 30197, inscris in CF nr.
30197, situat in Tarlaua 119
Parcela 217, la pretul de 2.800
Euro - Teren Extravilan avand S
= 3.836 mp, cu nr.cad. 30193,
inscris in CF nr. 30193, situat in
Tarlaua 124 Parcela 297, la
pretul de 535 Euro situate in
extravilanul comunei Desa,
Judeţul Dolj. Administratorul
judiciar mentioneaza faptul ca,
asupra bunurilor enumerate mai
sus detine un drept de ipoteca,
sechestru, urmarire, creditorul
ANAF - D.G.R.F.P. Craiova A.J.F.P. Dolj - S.F.O. Calafat.
Total suprafata de teren :71159
m.p Valoarea totala a bunurilor
imobile este de 18.090 EURO
exclusiv TVA (echivalentul in lei
la cursul BNR din ziua platii).
Licitaţia va avea loc la biroul

@Oferte serviciu
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administratorului judiciar din
Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului
nr.7A, jud.Mehedinti la data de
27.07.2020, orele 14:00. Titlul
executoriu în baza căruia administratorul judiciar procedează la
vânzarea bunurilor imobile
descrise anterior, il reprezinta
Sentinta nr. 8 din data de
11.05.2020, de confirmare a
planului de reorganizare a debitoarei SC Tecnogreen SRL,
pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de
Contencios Administrativ si
F i s c a l î n d o s a r u l n r.
2726/101/2018. Participarea la
licitaţie este condiţionată de
consemnarea în contul unic de
insolventa al debitoarei SC
Tecnogreen SRL, pana la data de
24.07.2020 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
500,00 lei+TVA. Cont deschis la
Banca Romaneasca S.A. Suc.
D r. T r. S e v e r i n , s u b n r.
RO11BRMA0999100083622047.
Invităm pe toti cei care vor să
participe la şedinţa 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,
administratorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie
sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura in care
se doreste participarea fizica se
impune prezenta unui singur
participant care sa respecte
masurile impune de autoprotectie (masca, manusi, halat,
etc.). Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra
bunurilor imobile descrise anterior sa anunte administratorul
judiciar inainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege.
Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0742592183,
0252/354399 sau la sediul profesional al administratorului judiciar din Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinti. Administror judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL
Filiala Timis, prin ec. Serban
Valeriu
l 1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în
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special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul
de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoana de contact:
Primăria Comunei Gălbinași,
comuna Gălbinași, Str. 1 Decembrie, nr. 16, județul Călărași, cod
poștal 917285, telefon
0242.516.814, fax 0242.516.814,
e-mail: primaria.galbinasi@
yahoo.com, cod fiscal 17558053.
2. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și
identificarea bunului care
urmează să fie vândut: teren,
proprietate privată a comunei
Gălbinași, în suprafață de 600mp,
a v â n d n r. c a d a s t r a l 2 1 0 8 4 ,
conform H.C.L.31/14.07.2020 și
t e m e i u l u i
l e g a l
O.U.G.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 documentației
de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției, Primăria Comunei
Gălbinași, județul Călărași. 3.2.
Denumirea și datele de contact
ale serviciului/compartimentului
din cadrul vânzătorului, de la
care pot obține un exemplar din
documentația de atribuire: Biroul
Secretariat, comuna Gălbinași,
Str. 1 Decembrie, nr. 16, județul
Călărași. 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:
60Lei/exemplar, ce se achită
numerar la casieria instituției.
3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 03.08.2020, ora
09:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere
a ofertelor: 06.08.2020, ora 09:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei
Gălbinași, str. 1 Decembrie, nr. 16,
biroul Secretariat, județul Călărași. 4.3. Numărul de exemplare
în care trebuie depusă
oferta: într-un singur exemplar,
într-un plic sigilat. 5.Data și locul
la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
06.08.2020, ora 13:00, Primăria
Comunei Gălbinași, Str.1 Decembrie, nr.16, parter, județul Călărași. 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
Călărași, Municipiul Călărași,
Str. București, nr. 106, județul
Călărași, telefon/fax

0242.315.736, e-mail: trcl.reg@
just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
14.07.2020.
l Anunț licitații Tehnologica
Radion SRL- în reorganizare.
Maestro SPRL Filiala București,
în calitate de administrator judiciar în consorțiu cu General
Group Expert SPRL al debitoarei
Tehnologica Radion SRL- în reorganizare, cu sediul în București,
str. Dâmbovița, nr. 59, sector 6,
CUI:4022079, înregistrată la
ORC sub nr.J40/13360/1993,
dosar 29969/3/2014, organizează
licitație publică cu strigare pentru
valorificarea bunurilor aparținând debitoarei Tehnologica
Radion SRL- în reorganizare,
după cum urmează: 43 buc.
Utilaje pentru construcții la suma
totală de 8,312,793Lei exclusiv
TVA; 28 buc. Mijloace de transport marfă la suma totală de
2,505,220Lei exclusiv TVA; 9 buc.
Mijloace de transport persoane la
suma totală de 362,196Lei
exclusiv TVA; 4 buc. Compresoare la suma totală de 43,561Lei
exclusiv TVA. Publicația de
vânzare cu lista bunurilor scoase
la licitație poate fi consultată la
sediul administratorului judiciar
în consortiu Maestro SPRL-Filiala București, din București, str.
Petofi Sandor, nr. 4, sector 1,
sediul debitoarei Tehnologica
Radion SRL și site-ul: www.
smdamaestro.ro, www.tehnologica.ro, www.licitatii-insolventa.
ro. Ședințele de licitație vor fi
organizate la sediul administratorului judiciar Maestro SPRL din
București, str. Petofi Sandor, nr. 4,
sector 1. Caietele de sarcini pot fi
achiziționate de la sediul administratorului judiciar în consorțiu
Maestro SPRL, începand cu data
de 16.07.2020. În vederea reducerii riscului de infectare cu
Coronavirus- Covid 19 sau alte
infecții respiratorii, în măsura
posibilului, transmiterea și
primirea documentelor se va face
în format electronic, prin e-mail.
Ofertanții înscriși participă la
licitație printr-un singur reprezentant, triajul epidemiologic
fiind realizat conform procedurii
stabilite în caietul de sarcini. Vizionarea bunurilor mobile scoase la
vânzare se face după cumpărarea
caietelor de sarcini, respectând
procedura prevazută în acestea.
Toate detaliile legate de licitația
publică cu strigare, precum și
date ale bunurilor scoase la licitație se regăsesc în caietul de
sarcini. Garanția de participare
este de 10 % din prețul de pornire

al licitației. În caz de neadjudecare, licitația se va repeta în zilele
de 30, 31 iulie, 05, 06, 12, 13, 19,
20 august, în același loc și la
aceeași oră. Informații: reprezentanți administrator judiciar
Maestro SPRL filiala București031.432.85.03; 0722.340.142;
R e p r e z e n t a n ț i Te h n o l o g i c a
Radion SRL- tel.0720.482.084;
0727.300.534.
l Publicaţie de vânzare privind
licitaţia din data de 28.07.2020
Debitorul SC D&G Agricolture
Enterprise SRL - societate în
reorganizare judiciara, in judicial
reorganisation, en redressement,
cu sediul în Dr. Tr. Severin, str.
Eroii de la Cerna nr. 5, jud.Mehedinti, J25/272/2006, CIF:
18704890, prin administrator
judiciar, Consultant Insolventa
SPRL Filiala Timis, cu sediul ales
in Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului
n r. 7 A , j u d . M e h e d i n t i , C U I
38704372, inregistrata in RFO II
sub nr. 0918, prin asociat coordonator Serban Valeriu, scoate la
vânzare, la 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, 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
114.290,00 Euro. Teren si vita de
vie in suprafata de 212.500 mp
situate in comuna Punghina, jud.
Mehedinti, nr. CF 50225 si nr
cadastral 50225 la pretul de
pornire a licitatie in suma de
650.250,00 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
186.470,00 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
201.960,00 Euro. Teren si vita de
vie in suprafata de 84.000 mp
situate in comuna Punghina, jud.
Mehedinti, nr. CF 50173 si nr
cadastral 50173 la pretul de
pornire a licitatie in suma de
257.040,00 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
980.870,00 Euro. Teren si vita de
vie in suprafata de 56.600 mp
situate in comuna Punghina, jud.
Mehedinti, nr. CF 50267 si nr
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cadastral 50267 la pretul de
pornire a licitatie in suma de
173.195,00 Euro. Teren si vita de
vie in suprafata de 90.834 mp
situate in comuna Punghina, jud.
Mehedinti, nr. CF 50072 si nr
cadastral 50072 la pretul de
pornire a licitatie in suma de
277.950,00 Euro. Total suprafata
de teren si vita de vie valorificata
in bloc - 928.351 mp; Total
valoare stabilita prin Raportul de
Evaluare nr. 20/24.02.2020 si
R a p o r t u l d e e v a l u a r e n r.
21/24.02.2020 pentru suprafata
de teren si vita de vie de 928.351
mp este in suma de 2.842.025
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 28.07.2020, 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 ipotecari:DGRFP Craiova AJFP Mehedinti, 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 27.07.2020
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 Romaneasca
S.A,
sub
n r.
RO11BRMA0999100087949896.
Invităm pe toti cei care vor să
participe la şedinţa 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,
administratorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie
sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura in care
se doreste participarea fizica se
impune prezenta unui singur
participant care sa respecte masu-
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rile impune de autoprotectie
(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 telefoanele:
0756482035, 0742592183
0252/354399, email office@
consultant-insolventa.ro, Administror judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis, prin
Serban Valeriu

PIERDERI
l Pierdut atestat transport marfă
CPI, pe numele Scrobeanu
Răzvan Cătălin, eliberat de ARR
Vâlcea. Se declară nul.
l S-a pierdut certificatul de inregistrare al societatii Iasi Business
Center S.R.L, CUI RO 21933029,
J40/11557/2007. Il declaram nul.
l Pierdut Certificat de înregistrare seria B nr. 3345204, eliberat
de ORC Constanța pe numele SC
Lidmar International SRL, cu
sediul în Constanța, Bdul Mamaia
nr. 135A-137, Millenium Business
Center, cam. 510, et. 5, jud.
Constanța, J13/463/2016, CUI:
35716500. Se declară nul.
l Pierdut Contract Închiriere nr.
11 057 din 25.03.2015 +Anexele 1,
2 și 3, eliberat de AFI pe numele
Acunune Vasile, din str. Calea
Ferentari, nr. 18, b. 125, ap. 37,
etaj 3, scara 1, sector 5, București.
Îl declar nul.
l Nipro Europe NV Belgia Sucursala România, cu sediul în B-dul.
Dacia, nr. 57, et. 2, ap. 6, sector 1,
București și CUI:23604430,
declară pierdut Certificatul de
înregistrare seria B, nr.1330430
din 03.04.2020, împreună cu
anexele aferente înființării.
l Pierdut Certificat de înregistrare al SC Gratyela Fashion
Dubai SRL D, cu sediul în București, str. Drumul Taberei, 138, bl.
715, sc. 2, et. 9, ap. 56,
CUI:34205370 din 09/01/2015, Nr
ordine
Reg.
Com.
J/40/2813/09.03.2015. Se declară
nul.
l Pierdut carnet ambarcațiune
seria 024308 emis de Căpitania
Portuară Tulcea la 27.08.2013,
pentru ambarcațiunea TL- 02535,
proprietar SC PROAMIS SRL. Se
declară nulă.

