
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l S.C. Rozalin Internațional Exim SRL angajează un post de 
lucrător comercial, cod COR: 522303. Tel. 0722.244.769.

l SC Dm Cakir Invest SRL angajează administrator societate 
comercială, cod COR 242111 (studii superioare), CV la 
adresa: Mihai.maioru@gmail.com.

l ISJ Dâmbovița scoate la concurs 2 posturi experți- Proiect 
POCU 134581 și 1 post expert- Proiect POCU 134358. Relații 
pe site-ul ISJ Dâmbovița.

l SC Toros Bakery SRL angajează muncitor necalificat la 
ambalarea produselor solide și semisolide  (studii generale) 
cod COR 932904. Rugăm persoanele interesate să ia legătura 
cu societatea pe adresa de email: hmd71kln@gmail.com.

l Jdm Dacia S.R.L., cu sediul social în Municipiul Bucu-
rești, Calea Rahovei, nr.240, corp D, parter, camera 14, sector 
5,  înregistrată la  ORC  sub nr.J40/6408/2019, CUI: 
41114770, angajează: 1.Muncitor necalificat la ambalarea 
produselor solide și semisolide -cod COR 932904 -10 posturi; 
2.Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor -cod 
COR-932906 -10 posturi; 3.Îngrijitor spații hoteliere -cod 
COR-911202 -10 posturi ;  4 .Femeie de serviciu 
-cod COR-911201 -10 posturi. Pentru CV, la adresa de 
e-mail office@jdmdacia.eu.

l Gastro-Cooking SRL angajează spălător vase pentru resta-
urantul din Bistrița, cod COR 941201. Cerințe: minim studii 
medii, vorbitor de limba engleză. Contract pe perioadă deter-
minată. Salariul 2.300Lei brut +cazare. Interviul constă în 
evaluarea și selecția de CV-uri care se vor depune la adresa de 
email: honoriaratiu@gmail.com sau personal la sediul firmei 
până la data de 18.04.2021. Tel.0744.930.183.

l Primăria Comunei Căianu, județul Cluj, organizeză 
concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții contrac-
tuale de execuție vacante de șofer buldoexcavator, pe durată 
nedeterminată. Condiții de participare. Condiții generale:  
conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011. Condiții specifice: 
-studii medii; -permis de conducere categoria C, C+E, D, 
D+E; -specializare -atestat/certificat de pregătire profesională 
pentru buldoexcavatorist; -nu este necesară o anumită 
vechime în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor. 
Calendar desfășurare concurs: -Perioada de înscriere: 
16.04.2021-04.05.2021, ora 16:00; -Proba scrisă: 12.05.2021, 
ora 09:30; -Interviu 14.05.2020: ora 10:00. Locul desfășurării 
probelor concursului: sediul Primăriei Comunei Căianu, 
județul Cluj. Informații suplimentare privind depunerea 
dosarelor se pot obține la nr.tel: 0264/280.007, e-mail: 
primaria.caianu@yahoo.com.

l În conformitate cu prevederile art.1 alin.1 din Regulamen-
tul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcți-
ilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Institutul 
de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, 
organizează concurs pentru ocuparea postului contractual 
vacant de execuţie de: 1 post consilier juridic, normă întreagă, 
perioada nedeterminată. Concursul  va consta în 3 etape 
succesive, după cum urmează: -selecţia dosarelor de înscriere; 
-proba scrisă; -susținerea interviului care se va comunica 
odată cu rezultatul de la proba scrisă pe site-ul ISACCL la 
sectiunea Cariere. Condițiile generale, condițiile specifice, 
bibliografia și calendarului concursului se regăsesc pe site-ul 
Institutului, la sectiunea Cariere. Dosarele se depun în peri-
oada 19.04.2021- 04.05.2021, la sediul Institutului, din bd. 
Mareșal Constantin Prezan, nr.2A, sector 1, București, în 
intervalul orar luni- joi  8:30-16:00 și vineri 8:30-14:00. Proba 
scrisă va avea loc în data de 12.05.2021 la sediul institutului 
din bd. Mareșal Constantin Prezan, nr.2A, sector 1, București, 
ora 12,00. Informaţii suplimentare se pot obţine de la secreta-
riat ISACCL, telefon 0723.289.799.

l In conformitate cu prevederile HG nr.286/2011, Oficiul de 
Stat pentru Inventii si Marci organizeaza in:12.05.2021, 
concurs pentru ocuparea a:2.posturi contractual vacante de 
executie, pe perioada nedeterminata, de examinator in 
cadrul:Directiei Marci si Desene-Serviciului Marci-Comparti-
mentul Examinare Semne Distinctive. Conditii de studii:studii 
superioare la o institutie de invatamant superior recunoscuta 
de:Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii, absolvite cu 
diploma de licenta in domeniile:juridic, economic, inginerie, 
tehnic si filologie;cunoasterea unei limbi de circulatie interna-
tionala-engleza/franceza-nivel mediu;cunostinte de operare pe 
calculator:WindowsXP, MS.Office;corectitudine, disciplina, 
capacitate de comunicare, capacitate de lucru independent, 
disponibilitate, atentie, rigurozitate, simtul raspunderii, abili-
tati de comunicare. Concursul va avea loc la:sediul.OSIM si va 
consta in:3.etape succesive:selectia dosarelor de inscrie-
re;proba scrisa se va sustine pe:12.05.2021;interviul se va 
sustine pe:18.05.2021. Dosarele de concurs se depun in peri-
oada:19.04.2021-04.05.2021, la: sediul.OSIM, str. Ion Ghica nr. 
5, Sector 3-Bucuresti, Compartiment Resurse Umane si vor 
contine documentele prevazute de art.6 din HG nr.286/2011. 
Bibliografia si relatii suplimentare la tel.0213060800, int. 325 
sau la:sediul.OSIM.

l Primăria Comunei Castranova, Calea Apeleviului, nr.2, 
judeţul Dolj organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe periodă nededeterminată a funcției contractuale 
de execuție vacante de: -1 post -Muncitor calificat, tr.III, 
Compartiment Deservire, în data de 12 mai 2021, ora 10:00, 
proba scrisă și proba interviu ce se va susține în termen de 
maximum 4 zile lucrătoare de la proba scrisă, data și ora 
interviului vor fi anunțate după proba scrisă, probele se vor 
susține la sediul Primăriei Comunei Castranova. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 
al Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice 
necesare în vederea participării la concurs și a ocupării func-
ţiei contractuale de execuție vacantă: studii medii sau gene-
rale, vechime în muncă: 1 an. Dosarele de înscriere la concurs 
se vor depune până la data de 29.04.2021, ora 16:00. 
Concursul va fi afișat pe site-ul instituției, conform prevede-
rilor art.7 alin.1 al Regulamentului-cadru aprobat prin HG 
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Dosa-
rele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute de art.6 alin.1 al 
Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare și se vor depune la 
sediul Primăriei comunei Castranova, Calea Apeleviului, nr.2. 
Detalii privind condiţiile specifice și bibliografia de concurs 
sunt disponibile la sediul Primăriei comunei Castranova. 
Relaţii suplimentare la telefon/fax 0251/372.602, e-mail: 
primariacastranova@yahoo.com, persoană de contact Greere 
Florin-Ștefan, Secretar general, Comuna Castranova.

l În conformitate cu prevederile art.II din Legea nr.203/2020 
pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, precum și a prevederilor art.7 din 
Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, 
Primăria Orașului Horezu cu sediul în orașul Horezu, str.1 
Decembrie, nr.7 organizează concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată, cu normă întreagă a două funcţii 
contractuale de execuţie, vacante de Muncitor calificat I, la 
Biroul Agricultură, Spații verzi, Registrul agricol, Pășuni din 
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Orașului 
Horezu astfel: Data  și locul desfășurării concursului: -selecția 
dosarelor 05.05.2021; -proba practică/scrisă se organizează în 
data de 12.05.2021, ora 10.00; -dosarele de înscriere se pot 
depune la sediul instituţiei, biroul nr.5 Resurse umane, în 
perioada 16.04.2021-29.04.2021, ora 14.00. Rezultatele selec-
ției dosarelor se va afișa la avizierul din cadrul Primăriei 
Orașului Horezu în data de 05.05.2021. Condiţii de Partici-
pare la concurs: -Muncitor calificat; -Nr.posturi: 2; -Nivel 
studii: Studii generale, profesionale, sau  liceale; -Vechime: 

Minim 3 ani vechime. Acte necesare înscrierii la concurs 
-conform art.6 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. Calendarul concur-
sului: -Depunerea dosarelor: 16.04.2021-29.04.2021, ora 14:00; 
-Selecţia dosarelor: 05.05.2021; -Proba scrisă: 12.05.2021, ora 
10:00; -Depunere contestaţii proba scrisă: 13.05.2021; 
-Afișarea rezultatelor după contestaţii proba scrisă: 
13.05.2021; -Interviul: 14.05.2021, ora 10:00; -Depunere 
contestaţii proba interviu: 17.05.2021; -Afișarea rezultatelor 
după contestaţii interviu: 17.05.2021; -Rezultatul final al 
concursului: 18.05.2021. Relaţii suplimentare la telefon 
0250/860.190 /int.104, Biroul nr.5 Resurse umane. Persoană de 
contact: cons.sup. Tănasie Nicoleta Valentina.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov organi-
zează, în temeiul H.G.nr.286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare, concurs pentru ocuparea unui post vacant 
contractual pe perioadă nedeterminată de timp,  repartizat de 
la bugetul din venituri proprii -activitate curentă, corespun-
zător funcţiilor contractuale de execuție din cadrul Oficiului 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov, după cum 
urmează: -1 post de Asistent registrator principal gradul II din 
cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară -Biroul de Relaţii cu 
Publicul Buftea. Cerinţele specifice pentru ocuparea postului: 
-Studii de specialitate: studii universitare de lungă durată cu 
licență sau absolvite cu diplomă: profilul știinţe juridice, speci-
alizarea drept; -Vechime în specialitatea studiilor: minim 6 
luni; -Muncă în echipă; -Capacitate de asimilare rapidă a 
informațiilor noi; -Rezistență la stres, flexibilitate, atenție la 
detalii, minuțiozitate, perseverență; -Comportament profesi-
onal integru și conduită ireproșabilă; -Cunoștinţe operare 
calculator. Data limită de depunere a dosarelor de concurs 
este 05.05.2021, inclusiv, orele 16:30, la sediul Oficiului de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov. (zilnic luni-joi între 
orele 08.00-16:30, vineri 08:00-14:00). Concursul se va desfă-
șura la sediul O.C.P.I.Ilfov, Șos.Kiseleff, nr.34, sector 1: Proba 
scrisă: în data de 12.05.2021, ora 10:00; Interviul: în data de 
17.05.2021, de la ora 10:00. Date de contact: telefon 
021.224.60.85 -interior 173/126 -Biroul Resurse Umane, Secre-
tariat și Petiții; e-mail: if@ancpi.ro. Temei legal: art.7, alin.(4) 
din H.G.nr.286/2011, cu 
l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov organi-
zează, în temeiul H.G.nr.286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare, concurs pentru ocuparea unor posturi 
vacante contractuale pe perioadă determinată de timp, de 24 
luni, repartizate de la bugetul din venituri proprii -PNCCF, 
corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuție din cadrul 
Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov, după 
cum urmează: -1 post de Asistent registrator principal gr.IA. 
Cerinţele specifice pentru ocuparea postului: -Studii de speci-
alitate: studii universitare de lungă durată cu licență sau 
absolvite cu diplomă: profilul știinţe juridice, specializarea 
drept; -Vechime în specialitate: minim 6 ani și 6 luni; -Muncă 
în echipă; -Capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi; 
-Rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțiozi-
tate, perseverență; -Comportament profesional integru și 
conduită ireproșabilă; -Cunoștinţe operare calculator; -Depla-
sări frecvente atât pe raza județului, cât și la nivelul altor 
județe de pe întreg teritoriul țării. -1 post de Asistent regis-
trator principal gradul II. Cerinţele specifice pentru ocuparea 
postului: -Studii de specialitate: studii universitare de lungă 
durată cu licență sau absolvite cu diplomă: profilul știinţe 
juridice, specializarea drept; -Vechime în specialitatea studi-
ilor: minim 6 luni; -Muncă în echipă; -Capacitate de asimilare 
rapidă a informațiilor noi; -Rezistență la stres, flexibilitate, 
atenție la detalii, minuțiozitate, perseverență; -Comportament 
profesional integru și conduită ireproșabilă; -Cunoștinţe 
operare calculator; -Deplasări frecvente atât pe raza județului, 
cât și la nivelul altor județe de pe întreg teritoriul țării. -2 
posturi de Asistent registrator principal debutant. Cerinţele 
specifice pentru ocuparea postului: -Studii de specialitate: 
studii universitare de lungă durată cu licență sau absolvite cu 
diplomă: profilul știinţe juridice, specializarea drept; -Vechime 
în muncă: -; -Excelente abilități de comunicare, amabilitate și 
muncă în echipă; -Capacitate de asimilare rapidă a informa-
țiilor noi; -Rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, 
minuțiozitate, perseverență; -Comportament profesional 
integru și conduită ireproșabilă; -Cunoștinţe operare calcu-
lator; -Deplasări frecvente atât pe raza județului, cât și la 

nivelul altor județe de pe întreg teritoriul țării. -1 post de 
Referent treapta II. Cerinţele specifice pentru ocuparea 
postului: -Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-Vechime în muncă: minim 6 luni; -Excelente abilități de 
comunicare, amabilitate și muncă în echipă; -Capacitate de 
asimilare rapidă a informațiilor noi; -Rezistență la stres, 
flexibilitate, atenție la detalii, minuțiozitate, perseverență; 
-Comportament profesional integru și conduită ireproșabilă; 
-Cunoștinţe operare calculator; -Deplasări frecvente atât pe 
raza județului, cât și la nivelul altor județe de pe întreg terito-
riul țării. Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 
05.05.2021, inclusiv, orele 16.30, la sediul Oficiului de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov (luni-joi între orele 
08.00-16.30, vineri 08.00-14.00). Concursul se va desfășura la 
sediul O.C.P.I.Ilfov, Șos.Kiseleff, nr.34, sector 1: Proba scrisă: 
în data de 12.05.2021, ora 10.00; Interviul: în data de 
17.05.2021, de la ora 10.00. Date de contact: telefon 
021.224.60.85 -interior 173/126 -Biroul Resurse Umane, Secre-
tariat și Petiții; e-mail: if@ancpi.ro. Temei legal: art.7, alin.(4) 
din H.G.nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

PRESTĂRI SERVICII
l Servicii Alpinism Utilitar în Arboristică (toaletări arbori) și 
Publicitate. 0760.388.484.

VANZÂRI DIVERSE
l Mărin Cornea vinde URGENT mobilă sculp-
tată, la jumătate de preț! Canapea, Masă 12 
persoane, Masă rotundă, Cuier, Comodă bar, 
Bibliotecă plasmă, Birou, Ceas cu mecanism, 
Dulap. 0760.286.661.

CITAŢII
l Se citează Năstase Ionuţ Gheorghe la Judecătoria Săveni, 
în Dosarul nr. 2456/297/2019 pentru divorţ, în data de 
06.05.2021, ora 12:00.
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Mail: micapublicitate@jurnalul.ro 
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l Se citează Drăgoescu Mihai , din sat Negrești județ Gorj  la 
Judecătoria Petroșani în dosarul nr. 6266/278/2019, la data de 
26.05.2021, ora 11:00, în proces cu Maticiuc Mihaela   pentru 
exercitare autoritate minori.

l Numitul Mircea Constantin, fiul lui Mihai și Irina, cu 
ultimul domiciliu în Caransebeș, Str.Eliberării, nr.146, județul 
Caraș-Severin, este citat în calitate de pârât, în dosar 
nr.921/295/2020 al Judecătoriei Sânnicolau Mare, având ca 
obiect succesiune, pentru data de 22.04.2021.

l Teleman Valentin, cu ultimul domiciliu în Sat Valea 
Lupului, este chemat în această instanţă, camera Sala 3, în 
ziua de 14.05.2021, Completul C34, ora 10:30, în dosarul 
29092/245/2019, în calitate de Pârât, în proces cu Cirsmar 
Ciprian, în calitate de Reclamant, acțiune în regres.

l Se citează la sediul Biroului Individual Notarial Ene 
Frosina, din municipiul Tulcea, str. Păcii nr.7, bl.P.21, sc.C, ap. 
28, judeţul Tulcea, la data de 12.05.2021, ora 10:30, persoanele 
cu vocaţie succesorală legală sau testamentară, la succesiunea 
defunctei Căsăracu Emilia, decedată la data de 22.09.2020, cu 
ultimul domiciliu în municipiul Tulcea, str. Avram Iancu 
nr.38, judeţul Tulcea, în Dosar succesoral nr.36/2021, în 
vederea dezbaterii succesiunii.

l Numitul Mihuțescu Gabriel este chemat în judecată la 
Judecătoria Craiova, dosar nr.30694/215/2019, complet 33, cu 
termen de judecată la 12.05.2021, ora 09:00, în contradictoriu 
cu Mihuțescu Loredana, Coicea Camelia și Mihuțescu Doina 
pentru partajarea averii defunctului Mihuțescu Gheorghe.

l Pârâtul Soficu Vasile, cu ultimul domiciliu cunoscut în Sat 
Vânători, Comuna Popricani, Strada Vânători (Popricani), 
Nr.5, Bl.Anexa Agri, Județ Iasi, cod poștal 707388, este citat la 
Judecătoria Iași, cu sediul în Iași, str.Anastasie Panu, nr.25, 
județul Iași, pentru termenul de judecată din data de 29 
aprilie 2021, camera Sala 3, Completul C10, ora 08.30, în 
dosarul nr.21786/245/2020, în proces cu reclamantul EON 
Energie Romania, având obiect cerere de valoare redusă.

l Pârâtul Vesa Adrian, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Arad, Strada Mihai Eminescu, Nr.42, Ap.4, Județ Arad, este 
citat la Judecătoria Arad, cu sediul în Arad, B-dul Vasile 
Milea 2, Județul Arad, pentru termenul de judecată din data 
de 19 aprilie 2021, Camera Sala 145, Completul C18-2021, ora 
12.00, în dosarul nr.15191/55/2020, în proces cu reclamantul 
EON Energie Romania, având obiect cerere de valoare 
redusă.

l Paratii: Iorga Alexandra, prin reprezentant legal Banita 
Petronela, domiciliata in sat Leosti, com.Padureni, jud.Vaslui, 
Iorga Catalin, domiciliat in satul si comuna Padureni, jud.
Vaslui, IORGA Liliana, domiciliata in Tulcea, str.Babadag, 
nr.19, bl.11, sc.B, ap.6, jud.Tulcea, Ciomaga Violeta-Andreea, 
domiciliata in com.Dimitrie Cantemir, jud.Vaslui si Iorga 
Carmen, domiciliata in comuna Dimitrie Cantemir, jud.
Vaslui, sunt citati la Judecatoria Husi, jud.Vaslui, pentru data 
de 20.05.2021, ora-10.30, in dosarul nr.322/244/2021, avand ca 
obiect partaj judiciar Ieșire Din Indiviziune, reclamanta fiind 
Munteanu Tana.

SOMAŢII
l Prin cererea inregsitrata sub dosar nr.693/246/2021 privind 
pe petentii Vesa Flore si Vesa Viorica, care solicita inscrierea 
dreptului de proprietate prin uzurpacine asupra cotei de 
proprietate de 1/2 parti de sub B1 si B2, privind imobilul 
inscris in CF 306633 Cermei, CF vechi nr. 275 Cermei, cu nr. 
Top. 650.651 compus din casa cu nr. Admin. 926 si teren 
intravilan la nr. Admin. 926 si 927 in suprafata de 2877 mp., 
respectiv cota de proprietate de 10/80 parti de sub B1 si cota 
de proprietate de 30/80 parti de sub B2 a proprietarului 
tabular, defunctul Vesa Florin, una si aceeasi persoana cu Vesa 
Flore, decedat la data de 28.07.1963. In urma acesteia, in baza 
art. 130 din Decretul- Lege nr. 115/1938, sunt somati toti cei 
interesati de indata sa inainteze opozitie la Judecatoria Ineu 
deoarece in caz contrar, in termen de o luna de la aceasta 
ultima publicare se va proceda la solutionarea cererii.

l Judecătoria Chișineu Criș, sediu: Chișineu Criș, str.Gării, 
nr.24, județul Arad, tel.: 0257.350.692, fax: 0257.350.231, 
operator 3210/2501, dosar nr.897/210/2021. Emisă la 
08.04.2021. Somație. În dosarul civil cu nr.897/210/2021 al 
Judecătoriei Chișineu Criș având ca obiect uzucapiune, recla-
mantul Suciu Ioan a solicitat ca prin hotărârea ce se va 
pronunța, să se constate că reclamantul a dobândit dreptul de 
proprietate prin uzucapiune asupra imobilului înscris în CF 
nr.307517 Șepreuș, nr.top 638.639/b.1 (provenită din conversia 
de pe hârtie a CF nr.2037 Șepreuș), compus din casă și teren 
intravilan categoria de folosință curți construcții în suprafață 

de 720mp. Toți ce interesați în cauză pot formula opoziții la 
prezenta somație, în termen de 30 de zile de la publicare și 
respectiv afișarea somației, în dosarul cu numărul de mai sus 
al Judecătoriei Chișineu Criș. Emis în baza Rezoluției din 
07.04.2021, conform art.130 din Decretul Lege nr.115/1938. 
Termen de afișare pe o durată de 30 de zile. Președinte. 
Grefier.

DIVERSE
l Unitatea administrativ-teritorială CARPEN, din judeţul 
Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr.10, 26, 27, începând cu data de 
21.04.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei 
Carpen, sat Carpen, conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectifi-
care ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei și pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare depuse prin orice 
alte mijloace decât cele menționate mai sus nu vor fi luate în 
considerare. 

l Aceasta informare este efectuata de Soragmin SRL, cu 
sediul Sat Salcioara, comuna Banca, jud. Vaslui, numar 
telefon 0235411515; 0235426333, ce intentioneaza sa solicite 
de la   SGA Vrancea aviz de gospodarirea apelor pentru a 
executa “Amenajare Iaz Piscicol Cu Valorificare Agregate 
-Extravilan Oras Marasesti, T86, P%459, LOT 2”. Aceasta 
investie este noua. Ca rezultat al acestei lucrari nu rezulta ape 
uzate. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile 
Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulte-
rioare. Persoanele ce doresc sa obtina informatii suplimentare 
sau intentioneaza sa transmita sugestii si recomandari se pot 
adresa solicitantului la adresa mai sus mentionata, dupa data 
de 15.04.2021.

l Fâlfâe-Niculescu Cătălin anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul: “Amplasare Construcţii Modulare - Spaţii De 
Locuire/ Împrejmuire Teren Și Executare Puţ Forat”, 
amplasat în județul Constanţa, comuna Corbu, Parcela A 
579/23, lot. 2. Informațiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului 
Constanţa, str. Unirii, nr. 23, Constanţa, județul Constanţa, 
zilnic, între orele 9 - 13:00 și la sediul titularului: Fâlfâe-Nicu-
lescu Cătălin, cu sediul în municipiul București, str. Periș, nr. 
2B, în zilele de luni – vineri, între orele 9 - 13:00. Observațiile 
publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecţia 
Mediului Constanţa, str. Unirii, nr. 23, Constanţa, județul 
Constanţa, între orele 9 - 13:00.

l SC REWE România SRL, cu sediul în comuna Ștefăneștii 
de Jos, str. Bușteni, nr. 7, județul Ilfov, anunță public solici-
tarea de obținere a autorizației de mediu pentru obiectivul 
„PENNY Market”, amplasat în orașul Flămânzi, str. Dumitru 
Iov, nr. 253, județul Botoșani. Eventualele propuneri și sugestii 
din partea publicului privind activitatea menționată vor fi 
transmise în scris și sub semnătură la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Botoșani, din municipiul Botoșani, Bd. 
Mihai Eminescu, nr. 44, județul Botoșani, în zilele de luni–joi, 
între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.

l S.C. Blueforest Development S.R.L., titular al planului: 
Amenajament silvic U.P. IV Aninoasa cu amplasamentul în 
UAT Aninoasa, anunţă publicul interesat asupra depunerii 
primei versiuni a planului la APM Gorj, în vederea obţinerii  
avizului de mediu. Informațiile privind varianta de plan pot fi 
consultate la sediul APM Gorj - Strada Unirii,  numărul 76, 
Tg. Jiu, Gorj zilnic, de luni până joi între orele 8:00 - 16:30, 
vineri între orele 8:00 - 14:00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic în scris la sediul APM Gorj,  în termen de 15 
zile de la data publicării anunţului.

l Această informare este efectuată de: Administrația Bazi-
nală de Apă Banat, B-dul Mihai Viteazu, nr.32, 
tel.0256/491.848; fax 0256/491.798, e-mail@dab.rowater.ro, ce 
intenţionează să solicite de la Administrația Națională „Apele 
Române” aviz de gospodărire a apelor pentru desfășurarea 
unor investiții privind realizarea lucrării „Regularizare pârâu 
Nădrag și afluenți pe sectorul amonte localitatea Nădrag 
confluență râu Timiș, județul Timiș, amplasate în comuna 
Nădrag (localitățile Nădrag și Crivina) și a comunei Criciova 
(localitatea Jdioara), județul Timis. Principalele lucrări ce se 
impun vor fi: -Amenajare albie= 13.000m; -Consolidări de 
mal= 13.135m. Această solicitare de aviz este conformă cu 
prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificările și 
completările ulterioare. Persoanele care doresc să obţină 
informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de 
gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa 
menţionată. Persoanele care doresc să transmită observaţii, 

sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului la adresa 
mai sus menționată sau telefonic la nr.de telefon 0740.877.136.

l Primăria Mărgău, în calitate de titular, anunță publicul 
interesat asupra organizării ședinței de dezbatere publică a 
alternativei finale pentru planul “Amenajamente silvice ale 
U.P. I Mărgău, U.P. III Răchițele și U.P. IV Ponor” propus a fi 
amplasat în comuna Mărgău, în data de 03.06.2021, ora 17:00, 
la Căminul Cultural Mărgău, jud Cluj,  în vederea obținerii 
avizului de mediu conform HG 1076/ 2004 privind stabilirea 
procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și 
programe. Informații privind alternativa finală a planului 
menționat, inclusiv Raportul de mediu pot fi consultate la 
sediul A.P.M. Cluj, municipiul Cluj Napoca, Calea Doroban-
ților nr. 99, jud Cluj, în zilele de luni - vineri, între orele 9:00 - 
14:00.

l Anunț de intenție privind elaborare plan urbanistic de 
detaliu PUD Aleea Marius Emanoil Buteică, număr 17-21, lot 
2, Sector 3, București, pentru construire locuință colectivă cu 
mai multe niveluri, realizare împrejmuire, realizare acces și 
branșament utilități. Inițiator: S.C Romkazac Petrol S.R.L. 
Argumentare: Se dorește construirea unui imobil de locuințe 
cu regim de înălțime 2S+P+3E+4R+5R+Pod. Subsolurile vor 
avea funcțiunea de parcaj auto. Accesul auto, cât și pietonal se 
va face din strada Marius Emanoil Buteică. Imobilul va 
găzdui garsoniere, apartamente de două, trei și patru camere, 
fiecare apartament cu parcaj propriu. Documentația tehnică 
poate fi consultată la adresa: Primăria Sectorului 3, Calea 
Dudești, nr.191, București, Sector 3. Telefon: 021/318.03.23. 
Observațiile și propunerile pot fi transmise în termen de 20 zile 
prin poștă la adresa Primăria Sectorului 3, Calea Dudești, 
nr.191, București, Sector 3 sau postând un comentariu pe 
pagina web a Primăriei Sectorului 3 al Municipiului Bucu-
rești,  http://www.primarie3.ro/utile/consultare-publi-
ca-pud-uri/.

l Popa Sabin Lucian, titular al proiectului „Extindere hotel 
cu restaurant P+2E+Er rezultând hotel cu restaurant 
P+3E+2Er, amplasat în localitatea Dumbrăvița, Str.Berlin, 
Nr.26, jud.Timiș”, anunță publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, de a nu se 
supune evaluarii impactului asupra mediului, evaluării adec-
vate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru 
proiectul „Extindere hotel cu restaurant P+2E+Er rezultând 
hotel cu restaurant P+3E+2Er, amplasat în localitatea 
Dumbrăvița, Str.Berlin, Nr.26, jud.Timiș”. Proiectul deciziei 
de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consul-
tate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului 
APM Timiș din municipiul Timișoara, B-dul.Liviu Rebreanu, 
nr.18-18A, sau la sediul titularului: Municipiul Timișoara, str.
Sinaia, nr.2B, sc.2, ap.46 în zilele de luni-joi, între orele 08:00-
16:30, vineri, între orele 08:00-14:00, precum și la următoarea 
adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro- Secţiunea Acorduri 
de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/obser-
vaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de 
la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii 
competente pentru protecţia mediului.

ADUNĂRI GENERALE
l Anunț Convocator A.G.A.: Consiliul de Administrație al 
Societății Farmaceutica Argeșfarm S.A. Pitești, cu sediul în 
Mun.Pitești, str.Banat nr.2, (C1- Corp D, Birou 21-22), etaj 1, 
jud.Argeș, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul 
Argeș sub nr.J03/363/1991, CUI : 129022, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 19.05.2021, 
ora 14.00, la sediul societății, cu următoarea Ordine De Zi: 1) 
Aprobarea situațiilor financiare ale societății întocmite la data 
de 31.12.2020 conform O.M.F. nr.1802/2014, și anume: bilanț 
contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor 
capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politici 
contabile și note explicative. 2)Aprobarea repartizării profi-
tului societății. 3) Aprobarea Raportului Consiliului de Admi-
nistrație întocmit pentru exercițiul financiar al anului 2020. 4) 
Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul 
financiar al anului 2020. 5) Aprobarea prelungirii unor 
mandate ale administratorilor societății, prin realegerea aces-
tora, pentru o perioadă de doi ani, potrivit statutului. 6) 
Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație al 
societății. 7) Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de 
Administrație. 8) Aprobarea Raportului auditorului financiar 
al societății întocmit pentru exercițiul financiar al anului 2020. 
9) Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar 
pentru o perioadă de 1 (un) an. 10)Diverse. Lista cuprinzând 
informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și 
calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru 
funcția de administrator se află la dispoziția acţionarilor, 
putând fi consultată și completată de aceștia. Au drept de 
participare și drept de vot acţionarii înregistrați la registrul 

independent privat Depozitarul Central S.A. București la data 
de referință de 12.05.2021. Acţionarii pot participa în nume 
propriu sau prin reprezentare în cadrul Adunării Generale a 
Acționarilor, pe baza unei procuri speciale. Procurile speciale 
se vor depune la sediul societății până la data de 15.05.2021. 
Informații suplimentare la tel./fax : 0248/251250. În situația 
neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și de Statutul 
societății pentru ținerea Adunării Generale Ordinare la data 
de 19.05.2021, următoarea Adunare este convocată pentru 
data de 20.05.2021, orele 14:00, în același loc, cu aceeași 
ordine de zi. Președinte C.A., Mihai Dragoș

l Biroul De Investiții Regional Oltenia IFN SA, cu sediul în 
mun.Craiova, str.Brestei, nr.3A, jud.Dolj, înregistrată la 
Oficiul  Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj cu 
nr.J16/1274/1996, CUI:8928980, prin președinte al Consiliului 
de Administrație dl. Piciu-Blaga Bogdan, în conformitate cu 
prevederile legale, convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor pentru data de 20.05.2021, ora 13:00, la sediul 
societății din mun.Craiova, str.Brestei, nr.3A, jud.Dolj. În 
cazul neîndeplinirii condiţiilor legale de validitate stabilite de 
Actul Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționa-
rilor va fi reprogramată pentru data de 21.05.2021, ora 13:00, 
în același loc și cu aceeași ordine de zi. Convocarea se efectu-
ează conform Legii nr.31/1990R, cu modificările ulterioare și 
cele ale actului constitutiv al societății. La AGOA sunt îndrep-
tățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul 
zilei de 03.05.2021, stabilită ca dată de referință. Ordine de zi: 
1. Prezentarea și discutarea raportului consiliului de adminis-
trație pentru exercițiul financiar 2020, având în vedere faptul 
că societatea este suspendată de o perioadă de 3 ani cuprinsă 
între 01.04.2019-31.03.2022. 2. Aprobarea situațiilor financiare 
pentru exercițiul financiar 2020, în baza rapoartelor prezen-
tate. 3.Aprobarea descărcării de gestiune a actualului consiliu 
de administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2020, 
în baza rapoartelor prezentate. 5.Aprobarea și împuternicirea 
consiliului de administrație de a efectua modificări ulterioare 
impuse de necesitățile economice ale societății. 6.Aprobarea 
mandatării președintelui AGOA să semneze în numele și pe 
seama acționarilor Hotărârea AGOA, precum și pentru înre-
gistrarea mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Dolj. Cererile pentru introducerea de noi 
puncte pe ordinea de zi de către acționari pot fi depuse, la 
sediul societății, conform art.117 indice 1 din Legea nr.31/1990 
R cu modificările ulterioare. Acționarii pot participa personal, 
prin reprezentanții lor legali, sau prin reprezentanți mandatați 
cu procură specială. Formularele de procură specială, precum 
și celelalte materiale informative asupra punctelor aflate pe 
ordinea de zi a Adunării se pot obţine de la sediul societăţii, 
conform art. 117 indice 2 din Legea nr.31/1990 R cu modifică-
rile ulterioare. După completare și semnare un exemplar din 
procura specială va fi depus la sediul societăţii până cel târziu 
cu 48 ore înainte de data primei convocări, un exemplar va fi 
înmânat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramâ-
nând la acţionar. Informaţii suplimentare se pot obține la 
sediul societății din Craiova, str.Brestei, nr.3A, jud. Dolj sau la 
adresa de e-mail: birouldeinvestitii@gmail.com

l Firma COREALIS SA, cu sediul în mun.Craiova, str.Bure-
bista, nr.6, jud.Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comer-
ţului de pe lângă Tribunalul Dolj cu nr.J16/293/2000, 
CUI:13060330, prin administrator unic Logofătu Radu, în 
conformitate cu prevederile legale, convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acționarilor pentru data de 20.05.2021, ora 
11:00 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 
pentru data de 20.05.2021, ora 12.00. AGOA și AGEA vor 
avea loc la sediul societății din mun.Craiova, str.Burebista, 
nr.6, jud.Dolj. În cazul neîndeplinirii condiţiilor legale de 
validitate stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 
21.05.2021, ora 11.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi, 
iar Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi 
reprogramată pentru data de 21.05.2021, ora 12.00, în același 
loc și cu aceeași ordine de zi. Convocarea se efectuează 
conform Legii nr.31/1990R, cu modificările ulterioare și cele 
ale actului constitutiv al societății. La AGOA și AGEA sunt 
îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la 
sfârșitul zilei de 03.05.2021, stabilită ca dată de referință. 
Ordine de zi Adunarea Generală Ordinară: 1.Prezentarea și 
discutarea raportului administratorului unic și comisiei de 
cenzori pentru exercițiul financiar 2020. 2.Aprobarea situați-
ilor financiare pentru exercițiul financiar 2020, în baza rapor-
tului administratorului unic și al comisiei de cenzori. 3.Luarea 
la cunoștință de pierderea iînregistrata de societate în anul 
fiscal 2020. 4.Aprobarea descărcării de gestiune a administra-
torului unic  pentru activitatea desfășurată în anul 2020, în 
baza rapoartelor prezentate. 5.Aprobarea Bugetului de Veni-
turi și Cheltuieli și a politicii de investiții pentru anul 2021, 
precum și împuternicirea administratorului unic de a efectua 
modificări ulterioare impuse de necesitățile economice ale 
societății. 6.Aprobarea mandatării administratorului unic 
Logofătu Radu să semneze în numele și pe seama acționarilor 

Hotărârea AGOA, precum și pentru înregistrarea mențiunii la 
Oficiul Registrului Comerțului. Ordinea de zi Adunarea 
Generală Extraordinară: 1.Deschiderea unui punct de lucru 
situat în mun.Craiova, str.Lipscani, nr.2, bl.23B, Parter, jud.
Dolj. 2.Aprobarea redactării actului constitutiv în forma 
actualizată și mandatarea administratorului unic Logofătu 
Radu pentru semnarea acestuia. 3. Aprobarea mandatării 
administratorului unic Logofătu Radu să semneze în numele 
și pe seama acționarilor Hotărârea AGEA, precum și pentru 
înregistrarea mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului. 
Cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi de 
către acționari pot fi depuse, la sediul societății, conform 
art.117 indice 1 din Legea nr.31/1990 R cu modificările ulteri-
oare. Acționarii pot participa personal, prin reprezentanții lor 
legali, sau prin reprezentanți mandatați cu procură specială. 
Formularele de procură specială, precum și celelalte materiale 
informative asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a 
Adunării se pot obţine de la sediul societăţii, conform art.117 
indice 2 din Legea nr.31/1990 R cu modificările ulterioare. 
După completare și semnare un exemplar din procura 
specială va fi depus la sediul societăţii până cel târziu cu 48 
ore înainte de data primei convocări, un exemplar va fi 
înmânat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramâ-
nând la acţionar. Documentele și materialele informative 
vizând ordinea de zi a Adunărilor Generale vor fi disponibile 
acționarilor la sediul societății în timpul zilelor lucrătoare, 
între orele 10:00-16:00, începând cu data publicării în Moni-
torul Oficial al României a convocatorului. Informații supli-
mentare se pot solicita la sediul societății din Craiova, str.
Burebista, nr.6, jud.Dolj sau la adresa de e-mail: corealis.sa@
yahoo.com   

l Convocare pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare a 
Actionarilor Societatii Euro Market Services S.A. In temeiul 
dispozitiilor art.111, 117 si 118 din Legea 31/1990 si art.19 
raportat la art.20 din Actul Constitutiv al societatii, Societatea 
Mid Consulting S.R.L., in calitate de administrator unic al 
Societatii Euro Market Services S.A., cu sediul in Bucuresti, 
sect.3, str.Vasile Lucaciu, nr.10, et.1, biroul nr.2, inregistrata la 
ORCTB sub nr.J40/253/1991, avand CUI RO340371, 
convoaca pe toti actionarii societatii inregistrati in Registrul 
Actionarilor valabil la data de referinta 24.05.2021 sa parti-
cipe la Adunarea Generala Ordinara ce va avea loc, la sediul 
societatii precum si prin corespondenta sau prin mijloace 
electronice de comunicare directa la distanta, la data de 
27.05.2021 ora -14:00, cu urmatoarea ordine de zi: 1.Prezen-
tarea si discutarea raportului administratorului unic. Prezen-
tarea raportului auditorului financiar. Aprobarea raportului 
administratorului unic. 2.Discutarea si aprobarea situatiilor 
financiare anuale pentru exercitiul financiar 2020. Reparti-
zarea profitului. 3.Aprobarea descarcarii de gestiune a admi-
nistratorului unic pentru exercitiul financiar 2020. 4. Analiza 
si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exerci-
tiul financiar 2021. 5.Prezentarea spre analiza a unui raport 
privind stadiile fizice si valorice aferente investitiei la 
Complexul Comercial Aleea Castanilor. 6.Acordarea imputer-
nicirilor necesare pentru efectuarea formalitatilor subsecvente 
executarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare. Actionarii 
au dreptul sa participe la adunarea generala prin simpla 
prezentare a identitatii, dupa verificarea calitatii de actionar si 
a numarului de actiuni detinute, conform Registrului Actio-
narilor tinut in forma electronica, valabil la data de 
24.05.2021. Avand in vedere situatia actuala exceptionala 
cauzata la nivel global de virusul COVID-19, vor fi luate 
masuri de precautie impuse de raspandirea coronavirus, 
inclusiv folosirea de mijloace electronice de interactiune la 
distanta pentru desfasurarea adunarii generale a actionarilor. 
Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de 
zi, pot fi consultate la sediul societatii, in zilele lucratoare, 
intre orele 12-14 conform prevederilor legale. Actionarii soci-
etatii inregistrati la data de referinta 24.05.2021 in registrul 
actionarilor societatii au posibilitatea de a vota prin corespon-
denta prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru 
votul prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de 
catre Societate. In cazul votului prin corespondenta, buletinele 
de vot, completate si semnate, impreuna cu o copie a actului 
de identitate al actionarului, pot fi depuse la societate sau 
transmise prin scrisoare recomandata, servicii de posta sau 
curier la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 3, str. Vasile 
Lucaciu, nr. 10, et.1, biroul nr.2, ori prin scrisoare transmisa pe 
cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata 
semnatura electronica extinsa la adresa de mail: office@
eumarket.ro, astfel incat votul sa fie primit de societate pana 
la data tinerii sedintei, sub sanctiunea pierderii exercitiului 
dreptului de vot in si pentru aceasta adunare. Pentru actio-
narii care doresc sa fie reprezentati in adunarea generala, 
societatea solicita prezentarea de procuri speciale de reprezen-
tare pentru aceasta adunare, intocmite potrivit legii si actului 
constitutiv al societatii. Procurile, impreuna cu o copie a 
actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, pot 
fi depuse la societate sau transmise, pana la data tinerii 
sedintei, prin scrisoare recomandata, servicii de posta sau 

ANUNȚURI www.jurnalul.ro vineri / 16  aprilie 2021



curier la sediul societatii din Bucuresti, sect. 3, str. Vasile 
Lucaciu, nr.10, et.1, biroul nr.2, ori prin scrisoare transmisa pe 
cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata 
semnatura electronica extinsa, la adresa de mail office@
eumarket.ro. Accesul in sala si prezenta la adunarea generala 
se va face astfel: -pentru actionarii care vor participa fizic 
prezenta se va face pe baza actului de identitate, iar pentru 
reprezentanti, numai cu prezentarea procurii de reprezentare 
in original si a actului de identitate; -pentru persoanele fizice/
juridice care se identifica video, prezenta se va face prin 
prezentarea unui act de identitate, iar pentru reprezentantul 
persoanei juridice, cu prezentarea unui exemplar original al 
procurii speciale si a actului de identitate. Daca adunarea 
generala convocata pentru data de 27.05.2021 nu se va putea 
tine din motive de cvorum, aceasta se va tine in data de 
28.05.2021, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de 
zi. Administrator unic, Societatea Mid Consulting S.R.L. prin 
reprezentant permanent Drula Mihai

l Convocator: Consiliul de Administraţie al Societăţii ANA 
Teleferic S.A., persoană juridică română cu sediul în Poiana 
Braşov, Hotel Sporturilor, judeţul Braşov, număr de ordine în  
Registrul Comerţului Braşov J/08/988/1998, C.U.I. 8698066, 
C.I.F. RO 8698066, prin reprezentant Preşedinte, domnul 
Pascariu Corneliu Dan, în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 31/1990 privind societăţile şi ale Actului constitutiv, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor socie-
tăţii în data de 17 mai 2021, ora 12,00, în Poiana Braşov, Hotel 
“Sporturilor”, judeţul Braşov, pentru toţi acţionarii înregis-
traţi în registrul acţionarilor la data de referinţă 28 aprilie 
2021, cu următoarea ordine de zi: 1. Analiza şi aprobarea  
situaţiilor financiare anuale pentru exerciţiul financiar 2020, 
după prezentarea raportului administratorilor şi auditorului 
financiar; 2. Aprobarea repartizării pe destinaţii a profitului 
aferent anului 2020; 3. Descărcarea de gestiune a administra-
torilor, pentru exerciţiul financiar 2020; 4. Aprobarea buge-
tului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021; 5. Alegerea 
administratorilor societăţii ANA Teleferic SA, ca urmare a 
expirării mandatului administratorilor actuali, stabilirea 
duratei mandatului administratorilor şi a indemnizaţiei aces-
tora; 6. Desemnarea reprezentantului acţionarilor pentru 
semnarea actului constitutiv actualizat, pentru perfectarea 
documentelor şi înregistrarea lor la Oficiul Registrului Comer-
ţului de pe lângă Tribunalul Braşov.  În cazul în care nu sunt 
îndeplinite condiţiile legale de desfăşurare a adunării generale 
ordinare a acţionarilor, a doua adunare generală ordinară va 
fi convocată pentru data de 18 mai 2021, în acelaşi loc, la 
aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi. Consiliul de Administraţie 
al Societăţii ANA Teleferic SA, Prin reprezentant Preşedinte 
Pascariu Corneliu Dan.

l Convocare: Consiliul de Administrație SC IMCOM SA, cu 
sediul în Bucureşti, str. Fântânica nr.41, sector 2, 
J40/2576/1991, C.U.I.: 1294, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a acționarilor la sediul societății în data de 
20.05.2021, ora 12:00, cu următoarea ordine de zi: 1. Prezen-
tarea şi aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de 
Administrație pe anul 2020 si descărcarea de gestiune a 
Consiliului de Administrație pentru anul 2020. 2. Prezentarea 
şi aprobarea bilanțului contabil şi a contului de profit şi pier-
deri pe anul 2020. 3. Prezentarea şi aprobarea raportului 
întocmit de Consiliul de Cenzori ai societății. 4. Prezentarea şi 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021. 
5. Diverse. În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima 
convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, a 
doua convocare va avea loc la data de 21.05.2021, în acelaşi 
loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi. Data de referință: 
la Adunarea Generală vor participa toți deținătorii de acțiuni 
aflați la data de 14.05.2021 în evidențele SC Depozitarul 
Central SA. Acționarii pot fi reprezentați pe bază de procură 
specială autentificată. Având în vedere pandemia de COVID-
19, acționarii IMCOM SA vor putea participa la Adunarea 
Generală şi prin intermediul mijloacelor electronice de comu-
nicare la distanță– videoconferință, conform prevederilor 
legale. În situația în care acționarii optează pentru partici-
parea la Adunarea Generală în sistem de videoconferință, 
aceştia au obligația ca până cel mai târziu la data de 
17.05.2021 să aducă la cunoştință această opțiune şi să solicite 
la adresa de e-mail: rares.matei@matei-avocati.com accesul la 
platforma pe care se va desfăşura videoconferința indicând 
numele acestora, numărul de telefon şi adresa de e-mail 
pentru comunicarea datelor de conectare. Documentele şi 
materialele Adunării vor putea fi consultate la sediul socie-
tății, de luni până vineri între orele 10-14, începând cu data de 
04.05.2021.

l Convocare a Adunării Generale Extraordinare a acționa-
rilor societății comerciale Ecofort SRL, cu sediul în oraşul 
Târgu Neamț, str.Batalion, nr.8, jud.Neamț. Administratorul 
Societăţii Comerciale Ecofort SRL, d-l. Loghin Ermil, 
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 
Societăţii Comerciale Ecofort SRL, la data de 17.05.2021, ora 
09:00, la adresa din Târgu Neamț, str.Batalion, nr.8, jud.

Neamț, pentru acţionarii: 1.Loghin Ermil, 2.Dumitrescu 
Sorin, 3. Boloca Alexandru, 4.SC Sempre Dritto Tour SRL, 
5.SC Reva Romania SRL, cu următoarea ordine de zi: 1.
Dizolvarea, radierea şi lichidarea SC ECOFORT SRL din 
cauza imposibilității realizării obiectului de activitate pentru 
care societatea a fost înființată; 2.Preluarea patrimoniului 
deținut de SC Ecofort SRL Tg.Neamț constând într-un teren 
în suprafață de 13.872mp, situat în extravilanul comunei 
Hangu, jud.Neamț, pct. Vf. Buba, având numărul cadastral 
51767 (nr. cadastral vechi: 660), înscris în Cartea Funciară a 
comunei Hangu, jud. Neamț cu nr. 51767 (nr. CF vechi: 
591/N), de către acționarul majoritar al societății, d-l Loghin 
Ermil. În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la 
data menţionată, adunarea generală extraordinară a acţiona-
rilor se va ţine la data de 18.05.2021 la aceeaşi oră şi în acelaşi 
loc, cu aceeaşi ordine de zi. La adunare pot participa asociații, 
reprezentanții acestora sau succesorii lor. Formularele de 
procură pentru participare la adunarea generală extraordi-
nară sunt cele legal admise. Procurile se vor depune în original 
la adresa din Tg.Neamț, str.Batalion, nr.8, jud.Neamț, până la 
data de 14.05.2021.

l Convocare: Consiliul de Administrație SC IMCOM SA, cu 
sediul în Bucureşti, str. Fântânica nr.41, sector 2, 
J40/2576/1991, C.U.I: 1294, convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a acționarilor la sediul societății în data de 
20.05.2021, ora 13,30, cu următoarea ordine de zi: 1. Alegerea 
Comisiei de cenzori formată din 3 membri având în vedere 
expirarea mandatului acestora şi decesul unuia dintre 
membrii Comisiei. 2. Diverse. În cazul neîntrunirii cvoru-
mului pentru prima convocare a Adunării Generale Extraor-
dinare a Acționarilor, a doua convocare va avea loc la data de 
21.05.2021, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de 
zi. Data de referință: la Adunarea Generală vor participa toți 
deținătorii de acțiuni aflați la data de 14.05.2021 în evidențele 
SC Depozitarul Central SA. Acționarii pot fi reprezentați pe 
bază de procură specială autentificată. Având în vedere 
pandemia de COVID-19, acționarii IMCOM SA vor putea 
participa la Adunarea Generală şi prin intermediul mijloa-
celor electronice de comunicare la distanță– videoconferință, 
conform prevederilor legale. În situația în care acționarii 
optează pentru participarea la Adunarea Generală în sistem 
de videoconferință, aceştia au obligația ca până cel mai târziu 
la data de 17.05.2021 să aducă la cunoştință această opțiune şi 
să solicite la adresa de e-mail: rares.matei@matei-avocati.com 
accesul la platforma pe care se va desfăşura videoconferința 
indicând numele acestora, numărul de telefon şi adresa de 
e-mail pentru comunicarea datelor de conectare. Documentele 
şi materialele Adunării vor putea fi consultate la sediul socie-
tății, de luni până vineri între orele 10-14:00, începând cu data 
de 04.05.2021.

l Consiliul de Administrație al SC Comalex SA Alexandria, 
cu sediul în Str.Libertății nr. 211, Bl. L8-L9, Alexandria, 
Teleorman, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub 
nr.J34/17/1991, având CIF:RO1384767, ținând cont de 
Decizia nr.4/08.04.2021 a Consiliului de Administrație şi luând 
în considerare prevederile art.117 indice 1 alin.(1) din Legea 
nr.31/1990 a societăților comerciale republicată şi modificată, 
completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a 
Acționarilor din data de 27.04.2021, ora 14:00 (prima convo-
care) sau 28.04.2021, ora 14:00 (a doua convocare), anunț 
publicat în Monitorul Oficial al României nr.1188/23.03.2021, 
cu următoarele puncte care vor fi în continuarea celor din 
primul anunț: 6.Aprobarea politicii de remunerare conform 
art.92 indice 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instru-
mente financiare şi operațiuni de piață, modificată şi comple-
tată de Legea 158/2020. 7.Desemnarea persoanei autorizate 
care să reprezinte şi să semneze în numele acționarilor docu-
mentele necesare privind înregistrarea hotărârilor la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman şi 
publicarea acestora în Monitorul Oficial al României. Restul 
prevederilor din convocatorul inițial rămân neschimbate. 

l Convocare pentru intrunirea Adunarii Generale Ordinare a 
Actionarilor Societatii Decebal Tower Imobiliare S.A. In 
temeiul art.111, 117,118 din Legea 31/1990 si art.12 si 13 din 
Actul Constitutiv al societatii, Societatea Informatics Trust 
S.R.L., in calitate de administrator unic al Societatii Decebal 
Tower Imobiliare S.A., cu sediul social in Bucuresti, str.Turtu-
relelor nr.62, et.4, ap.4, camera 1, sect.3, inregistrata la 
ORCTB sub nr. J40/10415/2014, avand CUI RO33560020, 
convoaca pe toti actionarii societatii detinatori de actiuni 
inregistrati in Registrul Actionarilor valabil la data de refe-
rinta 24.05.2021 sa participe la Adunarea Generala Ordinara 
ce va avea loc la sediul societatii, precum si prin corespon-
denta sau prin mijloace electronice de comunicare directa la 
distanta, la data de 27.05.2021, ora-15.00, cu urmatoarea 
ordine de zi: 1. Prezentarea si discutarea raportului adminis-
tratorului unic. Prezentarea raportului auditorului financiar. 
Aprobarea raportului administratorului unic. 2.Discutarea si 
aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul finan-
ciar 2020. Repartizarea profitului. 3.Aprobarea descarcarii de 

gestiune a administratorului unic pentru exercitiul financiar 
2020. 4.Analiza si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli 
pentru exercitiul financiar 2021. 5.Acordarea imputernicirilor 
necesare pentru efectuarea formalitatilor subsecvente execu-
tarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare. Actionarii au 
dreptul sa participe la adunarea generala prin simpla prezen-
tare a identitatii, dupa verificarea calitatii de actionar si a 
numarului de actiuni detinute, conform Registrului Actiona-
rilor tinut in forma electronica, valabil la data de 24.05.2021. 
Avand in vedere situatia actuala exceptionala cauzata la nivel 
global de virusul COVID-19, vor fi luate masuri de precautie 
impuse de raspandirea coronavirus, inclusiv folosirea de 
mijloace electronice de interactiune la distanta pentru desfa-
surarea adunarilor generale ale actionarilor. Documentele 
referitoare la problemele incluse in ordinea de zi,pot fi solici-
tate in format electronic sau consultate la sediul societatii, 
intre orele 12:00-14:00, conform prevederilor legale. Actionarii 
societatii inregistrati la data de 24.05.2021 in registrul actiona-
rilor societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta 
prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul 
prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre 
Societate. In cazul votului prin corespondenta, buletinele de 
vot, completate si semnate, impreuna cu o copie a actului de 
identitate al actionarului, pot fi depuse la societate sau trans-
mise prin scrisoare recomandata, servicii de posta sau curier 
la sediul societatii din Bucuresti, str. Turturelelor nr. 62, et.4, 
ap.4, cam.1, sect.3, sau transmise cu semnatura electronica 
extinsa pe adresa de mail:office@decebaltower.ro, astfel incat 
votul sa fie primit de societate pana la data tinerii sedintei, sub 
sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in si pentru 
aceste adunari. Pentru actionarii care doresc sa fie reprezen-
tati in adunarea generala, societatea solicita prezentarea de 
procuri speciale de reprezentare, intocmite potrivit legii si 
actului constitutiv al societatii. Procurile, impreuna cu o copie 
a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, 
pot fi depuse la societate sau transmise, pana la data tinerii 
sedintei, prin scrisoare recomandata, servicii de posta sau 
curier la sediul societatii din Bucuresti, str. Turturelelor nr. 62, 
et.4, ap. 4, cam.1, sect. 3, sau transmise cu semnatura electro-
nica extinsa pe adresa de mail:office@decebaltower.ro Accesul 
in sala si prezenta la adunarea generala se va face astfel:- 
pentru actionarii care vor participa fizic prezenta se va face pe 
baza actului de identitate, iar pentru reprezentanti, numai cu 
prezentarea procurii de reprezentare in original si a actului de 
identitate;-pentru persoanele fizice/juridice care se identifica 
video, prezenta se va face prin prezentarea unui act de identi-
tate, iar pentru reprezentantul persoanei juridice, cu prezen-
tarea unui exemplar original al procurii speciale si a actului de 
identitate. Daca adunarea generala convocata pentru data de 
27.05.2021 nu se va putea tine din motive de cvorum, aceasta 
se va tine in data de 28.05.2021, in acelasi loc, la aceeasi ora si 
cu aceeasi ordine de zi.Administrator unic, Societatea Infor-
matics Trust S.R.L. prin reprezentant dl.Drula Mihai

LICITAŢII
l Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon”, str. Cuza 
Vodă nr. 50-52, Focşani, judeţul Vrancea, organizeaza licitaţie 
publică în baza H.C.J. nr.23/29.01.2020, în conformitate cu 
O.U.G. 57/2019 privind codul administrativ, în vederea închi-
rierii următorului bun aparţinând  domeniului public al 
judeţului Vrancea şi se află în administrarea  Spitalului jude-
ţean de Urgenţă “Sf. Pantelimon” Focşani: -Spaţiu în supra-
faţă de 25mp. Costul documentaţiei de atribuire: 
Documentaţia  se poate descărca gratuit de pe siteul spitalului 
www.spitalvn.ro. Garanţia: Conform documentaţiei de atri-
buire. Informaţii privind ofertele se regăsesc în documentaţia 
de atribuire. Data limită pentru solicitarea clarificărilor 
26.04.2021. Data limită de depunere a ofertelor: 07.05.2021 
ora 10:00. Data şi locul de desfăşurare şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor:10.05.2021 ora 12:00 la sediul unităţii 
contractante. Relaţii suplimentare la tel. nr. 0237.625.191.

l Anunţ De Licitaţie: Oraşul Uricani, cu sediul în Uricani, str. 
1 Mai, nr. 6, cod fiscal 4634647, tel. 0254/511121, fax. 
0254/511127, e-mail: primariauricani@gmail.com, anunţă 
organizarea în data de 10.05.2021 ora 1200 la sediul sus 
menţionat a licitaţiei în vederea vânzării: imobilului Clădire în 
suprafaţă construită de 979 mp, situat în Oraşul Uricani, Str. 
Cîmpu lui Neag, f.nr. înscris în CF 62311 -C1, nr. cadastral 
62311 -C1; Documentaţia de atribuire, caietul de sarcini 
precum şi planurile de situaţie cu identificarea imobilul care se 
vinde pot fi obţinute sau consultate la sediul Primăriei 
Oraşului Uricani, din str. 1 Mai, nr. 6, persoană de contact: 
Săvulescu Cristian Consilier Juridic. Costul documentaţiei de 
atribuire este de 50 lei. Data limită pentru solicitarea clarifică-
rilor este: 03.05.2021. Ofertele se depun la sediul Primăriei 
Oraşului Uricani, din str. 1 Mai, nr. 6 până la data de
10.05.2021, ora 10:00. Ofertele se depun într-un singur exem-
plar original. Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea 
loc în data de 10.05.2021, ora 12:00, Sala de Şedinţe a Primă-
riei Oraşului Uricani din str. 1 Mai, nr. 6. În situaţia neprezen-

tării a cel puţin două oferte, licitaţia se anulează şi va fi 
reluată în data de 17.05.2021, ora 12:00. Acţiunea în justiţie 
pentru soluţionare litigiilor apărute se introduce la Secţia de 
Contencios administrativ a Tribunalului Judeţean Hunedoara 
din localitatea Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, tel. 0254/211574, 
fax. 0254/216333, e-mail: lbenta@iust.ro. Anunţul de licitaţie 
a fost transmis pentru publicare la data de 13.04.2021.

l Anunţ De Licitaţie: Oraşul Uricani, cu sediul în Uricani, str. 
1 Mai, nr. 6, cod fiscal 4634647, tel. 0254/511121, fax. 
0254/511127, e-mail: primariauricani@gmail.com, anunţă 
organizarea în data de 10.05.2021 ora 13°° la sediul sus menţi-
onat a licitaţiei în vederea vânzării: imobilului Clădire 
compusă din următoarele corpuri în suprafaţă construită de 
309 mp, 220 mp şi 162 mp, situată în Oraşul Uricani, Str. 
Cîmpu lui Neag, Nr. F.NR., înscrisă în CF 62386-C1-U1, nr. 
cadastral CF 62386-C1-U1, CF 62386-C1-U2, nr. cadastral 
CF 62386-C1-U2 şi CF 62386-C1-U4, nr. cadastral 62386-C1-
U4; Documentaţia de atribuire, caietul de sarcini precum şi 
planurile de situaţie cu identificarea imobilul care se vinde pot 
fi obţinute sau consultate la sediul Primăriei Oraşului Uricani, 
din str. 1 Mai, nr. 6, persoană de contact: Săvulescu Cristian 
Consilier Juridic. Costul documentaţiei de atribuire este de 50 
lei. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este: 
03.05.2021. Ofertele se depun la sediul Primăriei Oraşului 
Uricani, din str. 1 Mai, nr. 6 până la data de 10.05.2021, ora 
10:00. Ofertele se depun într-un singur exemplar original. 
Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data 
de 10.05.2021, ora 13°° Sala de şedinţe a Primăriei Oraşului 
Uricani din str. 1 Mai, nr. 6. în situaţia neprezentării a cel 
puţin două oferte, licitaţia se anulează şi va fi reluată în data 
de 17.05.2021, ora 13:00. Acţiunea în justiţie pentru soluţio-
nare litigiilor apărute se introduce la Secţia de Contencios 
administrativ a Tribunalului Judeţean Hunedoara din locali-
tatea Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, tel. 0254/211574, fax. 
0254/216333, e-mail: lbenta@iust.ro. Anunţul de licitaţie a fost 
transmis pentru publicare la data de 13.04.2021.

l Publicaţie de vânzare privind licitaţia din data de 
27.04.2021: Debitorul SC Nufarul Bia SRL cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str.Romulus Lepri nr. 39, jud. Mehedinti, 
J25/192/2006, cod C.U.I. 18575893, 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 reprezen-
tant asociat coordonator Serban Valeriu, conform Sentintei nr. 
28 din data de 01.07.2020, pronunţată de Tribunalul Mehe-
dinţi, Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ şi 
Fiscal, în dosarul nr. 3930/101/2019, scoate la vânzare, la 
pretul stabilit prin Raportul de Evaluare nr. 49/23.02.2021, 
bunurile mobile: -masina de spalat STAHL Atoll 220 E la 
pretul de 10480 lei - Masina de spalat STAHL Atoll 140 E la 
pretul de 8800 lei -Masina de spalat STAHL Atoll 140 E la 
pretul de 7120 lei -Uscator de rufe STAHL 134 E la pretul de 
6920 lei - Uscator de rufe STAHL (defect) la pretul de 875 lei 
- Masina de calcat STAHL la pretul de 14085 lei - Masina de 
calcat STAHL (defecta) la pretul de 1195 lei; Preturile nu 
contin TVA. Licitatia va avea loc în Dr. Tr. Severin, str. Zăbră-
uţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de 27.04.2021 orele 
14:00. Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunurile mobile, conform Raportului 
de evaluare nr. 49/23.02.2021 o reprezinta Sentința nr. 28 din 
data de 01.07.2020 de deschidere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul sindic în dosarul de insol-
vență nr. 3930/101/2019. Participarea la licitaţie este condiţio-
nată de consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei 
SC Nufarul Bia SRL pana la data de 26.04.2021 orele 17:00, a 
unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru bunurile 
mobile şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 500,00 
lei exclusiv TVA pentru toate bunurile respectiv 50 lei exclusiv 
TVA pentru fiecare bun mobil. Cont deschis la Banca Roma-
neasca S.A. , sub nr. RO11BRMA0999100091179705. Somam 
pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului imobil sa 
anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii 
suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0252/354399; Lichi-
dator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis.

l Licitaţie Publică: Debitorul SC Repede  SRL -, cu sediul în 
Dr. Tr. Severin, b-dul Carol I, nr. 14, jud. Mehedinţi, CIF: 
17052039, J25/625/2004, aflata  în procedură de faliment in 
bankruptcy, en faillite în dosar nr. 4822/101/2016 prin lichi-
dator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentat de 
asociat coordonator Popescu Emil, cu sediul în Dr.Tr.Severin, 
str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi, scoate la vânzare 
conform hotararii adunarii creditorilor din data de 01.02.2021 
: - Bunul imobil Cladire P+1+M cu Sc la sol = 145,46 m, Scd = 
436,38 mp si Su = 372,73 mp avand numar cadastral 3264-C1 
si Teren Intravilan cu S = 106 mp, avand numar cadastral 
3264, situata in Mun. Dr. Tr. Severin, str. Dimitrie Bolinti-
neanu, nr. 40, jud. Mehedinti la pretul de 117.100 euro , 
exclusiv TVA, echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii. 
Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar proce-

dează la vânzarea bunului mobil descris anterior, o reprezinta 
sentinta nr.12 din data de 25.05.2020 de deschidere a proce-
durii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in 
dosarul de insolvență nr.4822/101/2016. Licitaţia va avea loc la 
biroul lichidatorului judiciar din localitatea Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, jud. Mehedinţi la data de 26.04.2021 orele 
15:00.Informam toti ofertanţii care vor să participe la sedinta 
de licitaţie faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie repre-
zentand 10% din preţul de pornire al licitaţie si sa achizițio-
neze caietul de sarcini in suma de 1000 lei plus TVA. Cont 
unic de insolvență: RO11BRMA0999100083702751 deschis la 
Banca Romaneasca . Invităm pe toti cei care vor sa participe 
la şedinţa de licitaţia din data de 26.04.2021 să depună oferte 
de cumpărare pana la data de 23.04.2021 orele 17:00 dovada 
de consemnare a pretului de 10%. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra bunurilor imobile descrise anterior 
sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Avand in 
vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului Covid 19 
(Coronavirus), precum si a ordonantelor militare emise, admi-
nistratorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa 
aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura in care 
se doreste participarea fizica se impune prezenta unui singur 
participant care sa respecte masurile impune de autoprotectie 
(masca, manusi, etc.). Relaţii la 0742592183, tel./fax  : 
0252354399 sau la adresa de email : office@consultant-insol-
venta.ro. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL

l  SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar 
al Spartacus Security SRL, desemnat prin Încheierea de 
şedinţă din data de 22.11.2019  pronunţată de Tribunalul 
Bucuresti, Secţia a VII - a Civila, în dosarul nr. 5965/3/2018, 
anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate in 
proprietatea Spartacus Security SRL, constand in  Cablu 
NHXH-J 3x1,5 E90 (405 buc), Microfon Activ (41 buc),  
SP4000+K10+CUTIE (1 buc), Sirena Interior (1 buc), PH4-12 
Acumulator 12V/4Ah (1 buc), Media Convertor  (1 buc), 
Modul SFP  (2 buc), Organizator 1 U (10 buc), Patch Panel 
Cat 5E (4 buc), LKM 593X Detector Fum (15 buc), LKM 
BOX (15 buc), in valoare totala de   1474,2 RON exclusiv 
TVA. Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se 
va organiza in data de 26.04.2021 ora 14.00, prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care bunurile mobile nu se vor 
adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza lici-
tatii saptamanale, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Mircea Voda, 
nr. 35, bl. M27, et. 4, ap. 10, sector 3, unde se vor depune 
documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12:00. Date 
despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere 
la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot 
obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr. 35, bl. M27, et. 4, 
ap. 10, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este de 200 lei 
exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obliga-
torie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare 
se pot obtine la tel. 021.227.28.81.

l Notificare privind deschiderea procedurii  insolvenţei - 
procedura simplificată: 1. Date privind dosarul: Număr dosar: 
819/115/2021, Tribunalul Caraş-Severin Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios, Administrativ şi Fiscal ; Judecător sindic: Detesan 
Daniela. 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Horea, nr. 2-4, 
Reşiţa, Jud. Caraş-Severin, Număr de telefon: 0255/213.304  
programul arhivei/registraturii instanţei: 9-12. 3. Debitor: 
Standardtech Avantaje S.R.L.; Cod Unic de Înregistrare: 
30729690; Sediu social: Reşița, str. Castanilor,  nr.47   Jud. 
Caraş-Severin ; Număr de Ordine în Registrul Comerţului: 
J11/507/2012. 4. Subscrisa Darada Insolv I.P.U.R.L. în calitate 
de lichidator judiciar al debitorului Standardtech Avantaje 
S.R.L., conform Sentinței Civile nr. 70/JS din data de 
08.04.2021, pronunţată de către Tribunalul Caraş-Severin, 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal , în 
dosarul  nr. 819/115/2021, Notifică 5. Deschiderea procedurii  
insolvenţei - procedura simplificată - împotriva debitoarei 
Standardtech Avantaje S.R.L. 6. Debitorul Standardtech Avan-
taje S.R.L. are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschi-
derea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele 
prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este: 
24.05.2021. Termenul limită de afişare şi publicare a Tabelului 
preliminar al creanţelor este: 04.06.2021. Termenul pentru 
depunerea şi publicarea Tabelului definitiv al creanţelor admise 
este: 30.06.2021.Termenul pentru depunerea raportului 
prevăzut de art. 97 din Legea nr. 85/2014 este 19.05.2021. 
Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima şedinţă a 
Adunării Creditorilor debitoarei va avea loc la data de: 
10.06.2021, orele 12:00,  la sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Reşiţa, str.P-ţa 1 Decembrie 1918, nr.7, et.2, ap.21, jud.
Caraş-Severin, având ca ordine de zi: prezentare situaţie 
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debitor; desemnare comitet creditori; confirmare lichidator 
judiciar; stabilire onorariu lichidator judiciar; alte menţiuni. 
Lipsa creditorilor de la această adunare, constituie acordul tacit 
al acestora cu privire la punctele de vedere de pe ordinea de zi.

l Concesionare teren construire locuinte aparținând dome-
niului privat al Comunei Miroslava. 1. Informaţii generale 
privind concedentul: denumire: UAT Comuna Miroslava cod 
fiscal: 4540461, adresa: sat Miroslava str. Constantin Langa nr. 
93, Comuna Miroslava, cod 707305, Jud. Iaşi, E-mail: secreta-
riat@ primariamiroslava.ro. 2. Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii: teren intravilan sat Corneşti -T72, 
T74,T75 si intravilan sat Ciurbesti -T78 comuna Miroslava, 
jud Iaşi pentru exploatare în scop residential. NC; Tarla; 
suprafața; 79456, 74, 527 mp; 77345, 75, 500 mp; 79026, 78, 
481 mp; 79437, 74, 510 mp; 77239, 74, 591 mp; 79442, 74, 622 
mp; 79424, 74, 510 mp; 79421, 74, 643 mp; 77224, 74, 450 mp; 
79429, 74, 645 mp; 79439, 74, 510 mp; 77276, 75, 500 mp; 
79481, 74, 512 mp; 77238, 74, 385 mp; 79472, 74, 540 mp; 
79477, 74, 717 mp; 79480, 74, 514 mp; 79467, 74, 504 mp; 
79466, 74, 551 mp; 79432, 74, 534 mp; 79433, 74, 572 mp; 
79447, 74, 560 mp; 79449, 74, 551 mp; 79423, 74, 511 mp; 
79427, 74, 510 mp; 79473, 74, 540 mp; 77330, 75, 498 mp; 
77333, 75, 500 mp; 77225, 74, 500 mp; 77302, 75 614 mp; 
77327, 72, 500 mp; 79483, 74, 510 mp; 77443, 72, 500 mp; 
79476, 74, 545 mp; 79029, 78, 517 mp; 77480, 72, 500 mp; 
77236, 74, 450 mp; 77459, 72, 471 mp; 79023, 78, 511 mp; 
79020, 78, 511 mp; 79468, 74, 624 mp; 77329, 75, 500 mp; 
79025, 78, 510 mp; 77500, 72, 500 mp; Redevența: este de 
minim: -3,5 lei/mp/an pentru terenuri situate in T72; -2,5 lei/
mp/an pentru terenuri situate in T74; -2,8 lei/mp/an pentru 
terenuri situate in T75; -3,1 lei/mp/an pentru terenuri situate 
in T78. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 
Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: persoa-
nele interesate pot înainta o solicitare pe suport hârtie pentru 
obţinerea unui exemplar al documentaţiei de atribuire; Denu-
mirea şi adresa compartimentului de la care se poate obţine 
un exemplar al documentaţiei de atribuire: birou achiziţii 
publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iaşi. 
4. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea unui exemplar 
al documentației de atribuire: costul documentaţiei este de 50 
lei şi se poate achita odata cu solicitarea efectuată în acest 
sens; 5. Data limită pentru solicitare clarificări: 26.04.2021, 
orele 16:00. 6. Informaţii privind ofertele: Data limită pentru 
depunerea ofertelor: 05.05.2021, orele 16:00; Adresa la care 
trebuie depusă oferta: Primăria comunei Miroslava, sat Miro-
slava, comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod postal 707305; 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
un exemplar în două plicuri sigilate unul exterior şi unul 
interior. 7. Data şi locul unde se va desfăşura şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 06.05.2021, orele 10:00 la sediul 
Primăriei com. Miroslava, judeţul Iaşi. 8. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax, şi adresa de e-mail a instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Judeţean Iaşi, Secţia 
contencios administrativ, Str. Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi, 
cod 700398, tel. 0232/213332; fax.0232/219899; e-mail: tr-ia-
si-reg@just.ro. 9. Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 14.04.2021.  

l Anunț licitație închiriere: Comuna Domneşti, județul 
Argeş, în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, având statut de unitate Admi-
nistrativ Teritorială - persoană juridică de drept public, 
identificată prin CUI 4971960, cu sediul în Comuna 
Domneşti, Constantin Brâncoveanu nr. 2, Domneşti, judeţul 
Argeş, telefon 0248269942, fax 0248269952, email: primaria-
domnesti@yahoo.com, face cunoscut că în data de 14 mai 
2021, orele 10:00, în sala de şedințe a Consiliului Local 
Domneşti, va avea loc licitația publică în vederea închirierii 
unor terenuri aflate în proprietatea Comunei Domneşti, 
județul Argeş, închiriere aprobată prin HCL Domneşti nr. 27 
din 30 martie 2021. Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identifi-
carea bunului care urmează să fie închiriat: Păşuni alpine - 
trupurile Spinarea, Lespezi, Brătila, situate în extravilanul 
comunei Nucşoara, județul Argeş, înscrise în CF, respectiv 
trupul Spinarea - în suprafață de 34,0030 ha, trupul Lespezi 
- în suprafață de 30,2465 ha şi trupul Brătila - în suprafață de 
754,8933 ha, aflate în domeniul public al Comunei Domneşti, 
județul Argeş. Informații privind documentația de atribuire: 
se regăsesc în caietul de sarcini. Modalitatea sau modalitațile 
prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Secretariat. Denumirea şi 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 Secretariatul Primăriei Comunei 
Domneşti județul Argeş, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 2, 
Comuna Domneşti, Jud. Argeş, tel. 0248269942. Costul şi 

condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ: 200 lei/exemplar, se achita la casieria 
primăriei. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 
04.05.2021, ora 14:00. Informații privind ofertele: Data-limită 
de depunere a ofertelor: 13.05.2021, ora 14:00. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Secretariatul Primăriei Comunei 
Domneşti, județul Argeş, str. Constantin Brâncoveanu nr. 2, 
Comuna Domneşti, Jud. Argeş. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. Data şi locul 
la care se va desfăşura şedința publică de deschidere a ofer-
telor: 14.05.2021, ora 10:00. Primăria Comunei Domneşti 
județul Argeş, str. Constantin Brâncoveanu nr. 2, et.1, sala 
nr.1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Argeş, Secția Contencios Administrativ, Piteşti, B-dul I.C. 
Brătianu Nr. 7, judeţul Argeş, tel. (0248) 216 599, fax (0248) 
212 410, e-mail: tr-arges@just.ro. Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 
15.04.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Consiliul Local Moacşa, comuna Moacşa, Strada 
Principală, nr. 354, județul Covasna, telefon/fax 0267/345.721, 
e-mail: comunamoacsa@ yahoo.ro, cod fiscal 4201740. 2. 
Informații generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: pajişte 7,5Ha, aflat în trupul de 
păşune „Morgó”, domeniul privat al Comunei Moacşa, 
evidențiat în CF nr.26698 Moacşa, nr. cadastral 26698, tarla 
100, parcela 739/2. Închirierea pajiştii s-a aprobat prin Hotă-
rârea Consiliului Local Moacşa nr.28/31.03.2021 şi în temeiul 
art.315, 332-348 din O.U.G. nr.57/03.07.2019 din Codul admi-
nistrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 3.Infor-
mații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documen-
tației de atribuire: la cerere, de la sediul Primăriei comunei, 
Compartimentul Financiar-Contabil, Impozite şi Taxe. 3.2. 
Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul instituției de la care se poate obține un exem-
plar din documentația de atribuire: se poate obține de la 
Compartimentul Financiar-Contabil, Impozite şi Taxe din 
cadrul Primăriei Comunei Moacşa, comuna Moacşa, Strada 
Principală, nr. 354, județul Covasna. 3.3. Costul şi condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul admi-
nistrativ: 20 lei/exemplar, se achită numerar la Casieria 
P r i m ă r i e i  C o m u n e i  M o a c ş a  s a u  p r i n  c o n t u l 
RO07TREZ24A700501850102X deschis la Trezoreria Opera-
tivă Municipiul Târgu Secuiesc. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 28.04.2021, ora 14:00. 4. Informații privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 10.05.2021, 
ora 10:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Moacşa, comuna Moacşa, Compartimentul Finan-
ciar-Contabil, Impozite şi Taxe, Strada Principală, nr. 354, 
județul Covasna. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în 
două plicuri sigilate: unul exterior şi unul interior. 5. Data şi 
locul la care se va desfăşura şedința publică de deschidere a 
ofertelor: 11.05.2021, ora 11:00, Primăria Comunei Moacşa, 
comuna Moacşa, Strada Principală, nr. 354, județul Covasna. 
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului Covasna, Sfântu 
Gheorghe, Str. Kriza Janos, nr. 2, județul Covasna, telefon 
0267/311.606, fax 0267/316.053, e-mail: tr.covasnat@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 15.04.2021.

l 1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă: 
Unitatea Administrativ Teritorială: comuna Todireşti, judeţul 
Suceava, cu sediul administrativ în sat Todireşti, nr. 174, 
comuna Todireşti, judeţul Suceava, cod fiscal 4326922, telefon 
0230/539.535, fax 0230/539.543, e-mail: primariatodiresti@
yahoo.com. 2. Informaţii generale privind obiectul închirierii: 
scoaterea la licitaţie publică cu ofertă în plic închis, a două 
spaţii: unul de 49,4 mp, proprietate publică a comunei Todi-
reşti, judeţul Suceava, situat în satul Soloneţ, comuna Todi-
reşti, judeţul Suceava şi unul de 66,4mp, proprietate publică a 
comunei Todireşti, judeţul Suceava, situate în satul Costâna, 
comuna Todireşti, judeţul Suceava, cu destinaţia de cabinet 
medicale. Închirierea se face conform art.333, art.335 din 
O.G.57/2019 şi conform Hotărârilor Consiliului Local nr.9 din 
26 februarie 2021 şi 10 din 26 februarie 2021. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele 

interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: la cerere, de la sediul instituţiei. 3.2. Denumirea 
şi adresa serviciului/ compartimentului din cadrul Primăriei 
Comunei Todireşti, judeţul Suceava, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate obţine de 
la Secretarul general al comunei Todireşti, judeţul Suceava, 
din cadrul Primăriei Comunei Todireşti, judeţul Suceava. 3.3. 
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: Dacă se ridică de la sediul instituţiei: 35Lei/
exemplar, ce se achită la casierie, pentru ambele spaţii; 500Lei 
taxă garanţie participare la licitaţie pentru spaţiul din satul 
Soloneţ; 300Lei taxă de garanţie participare la licitaţie pentru 
spaţiul din satul Costâna. 3.4. Dată limită privind solicitarea 
clarificărilor: 23.04.2021, ora 10:00. 4. Informaţii privind 
ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 04.05.2021, 
ora 10:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Todireşti, judeţul Suceava. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur 
exemplar original, într-un plic sigilat. 5. Data şi locul la care se 
va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
07.05.2021, ora 12:00, Primăria Comunei Todireşti, judeţul 
Suceava. 6. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secţia de 
Contencios Administrativ a Tribunalului Suceava, judeţul 
Suceava. 7. Data transmiterii anunțului de licitație, în vederea 
publicării: 16.04.2021.

l Lichidator judiciar, societăți profesionale de insolvență, 
asociate prin contract, YNA Consulting SPRL şi Consultant 
Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Drobeta-Tur-
nu-Severin, str.Mărăşeşti, nr.18, jud.Mehedinţi, anunţă licitaţie 
publică cu strigare pentru vânzarea bunurilor imobile existente 
în proprietatea debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, cu sediul 
în Drobeta-Turnu-Severin, str. I.C.Brătianu, nr. 11, parter, 
camera 2, judeţul Mehedinţi, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului Mehedinţi sub nr.J25/276/2012, având cod de 
identificare fiscală nr.6633311, aflată în procedura de faliment, 
conform sentinţei nr.177/2016 din şedinţa publică din data de 
16.05.2016 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosar 
nr.6902/101/2012, după cum urmează: apartament cu 3 camere 
şi dependințe, situat în loc.Arad, str.Ioan Paun Pincio, nr.10-12, 
ap.1, parter, județul Arad, având suprafața utilă de 92,42mp, 
CF300182-C1-U13 Arad, nr. cadastral/nr. topografic 7961-C1-
U1, terenul aferent blocului are o suprafață totală de 479mp, 
cotă indiviză de 37/479 părți fiind aferentă ap.1; compus din 3 
camere, bucătărie, antreu, baie, pasaj, 2 debarale, logie, 1/10 din 
garaj în suprafață utilă de 131,52mp- preț pornire licitație 
71.800,00Euro exclusiv TVA- preț stabilit prin Raportul de 
expertiză tehnică-judiciară nr.01/15.01.2019 de expert tehnic 
judiciar *ing.Mircea Suciu* Tg.Mureş; apartament cu 2 camere 
şi dependințe, situat în loc.Timişoara, str.Stuparilor, nr.45A, 
scara B, et.II, ap.14, județul Timiş, având suprafața utilă de 
55,50mp, CF nr.400316-C1-U10 Timişoara, nr. cadastral/nr. 
topografic 30024/B/XIV; compus din 2 camere, 2 holuri, baie, 
bucătărie, 2 balcoane, cu 3,82% p.c.i. şi cu 16/469mp cu drept 
de proprietate ocupat de bloc scara B şi servitute de trecere pe 
drumul de acces; Boxa B5 este evidențiată în CF nr.400316-
C1-U68, suprafață utilă de 5,30mp, cu 0,33 părți comune indi-
vize şi 2/469 mp teren- preț pornire licitație 58.600Euro exclusiv 
TVA- preț stabilit prin Raportul de expertiză tehnică-judiciară 
nr.06/28.01.2019 de expert tehnic judiciar *ing. Mircea Suciu* 
Tg.Mureş; teren intravilan, în suprafață de 565mp, situat în loc.
Caransebeş, str.Calea Orşovei, nr.3-5, jud.Caraş-Severin, CF 
31595 Caransebeş, nr. cadastral/nr. topografic CAD: 2014 Top. 
XXXVI (1932/2-1931-1932/1)- Caransebeş şi Construcție 
P+1E+M şi mansardare, construcție existentă, având nr. cadas-
tral CAD: C1 Top: XXXVI (1932/2-1931-1932/1)- preț pornire 
licitație 334.800Euro exclusiv TVA- preț stabilit prin Raportul 
de expertiză tehnică-judiciară nr.95/08.04.2019 de expert tehnic 
judiciar *ing.Mircea Suciu* Tg.Mureş; teren intravilan, în 
suprafață de 532mp, situat în loc.Caransebeş, str.Calea Orşovei, 
nr.7, jud.Caraş-Severin, CF 33192 Caransebeş, nr. cadastral/nr. 
topografic Top. 1932/3- Caransebeş şi Construcție, având nr. 
cadastral CAD: C1 Top: 1932/3- preț pornire licitație 
86.900Euro exclusiv TVA- preț stabilit prin Raportul de exper-
tiză tehnică-judiciară nr.108/03.06.2019 de expert tehnic judi-
ciar *ing.Mircea Suciu* Tg.Mureş; teren intravilan, categoria 
de folosință „curți construcții”, în suprafață de 600mp, situat în 
loc.Dumbrăvița, str.A.Lăpuşneanu, nr.1, jud.Timiş, CF 402832 
Dumbrăvița şi construcțiile C1 în CF 402832-C1- Casă P+M- 
preț pornire licitație total 162.100Euro exclusiv TVA- preț 
stabilit prin Raportul de expertiză tehnică-judiciară 
nr.126/11.09.2019 de expert tehnic judiciar *ing.Mircea Suciu* 
Tg.Mureş, după cum urmează: apartament 1 compus din 2 
camere, bucătărie, antreu, casa scării, baie şi hol la parter, iar la 
mansardă 3 camere, baie hol şi balcon, cu 47,03% p.c. gen. şi 
282/600mp teren în proprietate, având nr. CF individ. 402732-
C1-U1, cu suprafață utilă de 104,05mp; apartament 2 situat la 
parter, compus din camera şi baie, cu 5,21% p.c. gen. şi 
31/600mp teren în proprietate, având nr. CF individ. 402732-
C1-U2, cu suprafață utilă de 11,52mp; apartament 3 situat la 

parter, compus din 2 camere, hol şi baie, cu 12,46% p.c. gen. şi 
75/600mp teren în proprietate, având nr. CF individ. 402732-
C1-U3, cu suprafață utilă de 27,56mp; apartament 4 situat la 
parter, compus din camera şi baie, cu 6,86% p.c. gen. şi 
41/600mp teren în proprietate, având nr. CF individ. 402732-
C1-U4, cu suprafață utilă de 15,19mp; apartament 5 situat la 
parter, compus din 2 camere, hol, baie şi balcon, cu 13,01% p.c. 
gen. şi 78/600mp teren în proprietate, având nr. CF individ. 
402732-C1-U5, cu suprafață utilă de 28,79mp; apartament 6 
situat la mansardă, compus din 2 camere, hol, baie, încăpere şi 
2 balcoane, cu 15,43% p.c. gen. şi 93/600mp teren în proprie-
tate, având nr. CF individ. 402732-C1-U6, cu suprafață utilă de 
34,15mp; teren intravilan situat în intravilanul extins al 
Comunei Recaş, loc.Nădaş, jud.Timiş, înscris în Cartea 
Funciară după cum urmează: CF nr.402752, nr. cad. 50142- 
teren intravilan în suprafață de 1.882mp; CF nr.402643, nr. cad. 
50143- teren intravilan în suprafață de 1.246mp; CF nr.403011, 
nr. cad. 50144- teren intravilan în suprafață de 1.097mp; CF 
nr.402522, nr. cad. 50145- teren intravilan în suprafață de 
1.041mp; CF nr.402578, nr. cad. 50146- teren intravilan în 
suprafață de 1.046mp; CF nr.402521, nr. cad. 50147- teren 
intravilan în suprafață de 1.012mp; CF nr.402525, nr. cad. 
50148- teren intravilan în suprafață de 1.069mp; CF nr.403106, 
nr. cad. 50149- teren intravilan în suprafață de 5.319mp; CF 
nr.402523, nr. cad. 50150- teren intravilan în suprafață de 
3.237mp; CF nr.402529, nr. cad. 50151- teren intravilan în 
suprafață de 944mp; CF nr.402912, nr. cad. 50152- teren intra-
vilan în suprafață de 849mp; CF nr.402760, nr. cad. 50153- 
teren intravilan în suprafață de 755mp; CF nr.402524, nr. cad. 
50154- teren intravilan în suprafață de 1.540mp; CF nr.402580, 
nr. cad. 50155- teren intravilan în suprafață de 998mp; CF 
nr.402536, nr. cad. 50156- teren intravilan în suprafață de 
909mp; CF nr.402526, nr. cad. 50162- teren intravilan în supra-
față de 2.140mp; CF nr.402585, nr. cad. 50128- teren intravilan 
în suprafață de 10.517mp; CF nr.408363, nr. cad. 408363- teren 
intravilan în suprafață de 4.088mp; CF nr.402881, nr. cad. 
50209- teren intravilan în suprafață de 942mp; CF nr.400472, 
nr. cad. 502103- teren intravilan în suprafață de 1.135mp- preț 
pornire licitație 346.826Euro exclusiv TVA- preț stabilit prin 
Raportul de expertiză tehnică-judiciară nr.128/17.09.2019 de 
expert tehnic judiciar *ing.Mircea Suciu* Tg.Mureş (Vânzarea 
acestui teren se poate face şi individual pentru fiecare CF, 
prețul de pornire fiind cel stabilit în Raportul de expertiză 
tehnică judiciară nr.128/17.09.2019, întocmit de expert tehnic 
judiciar ing.Mircea Suciu Tg.Mureş, dispus de Tribunalul 
Specializat Mureş în dosarul nr.6902/101/2012/a44). Titlul 
executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile descrise mai sus, îl reprezintă 
Sentinţa nr.177/2016 din şedinţa publică din data de 16.05.2016, 
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 6902/101/2012, 
prin care s-a dispus deschiderea procedurii de faliment împo-
triva debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, Încheierea din 
şedința publică de la 05.08.2020 pronunțată de Tribunalul 
Specializat Mureş în dosarul nr.6902/101/2012/a44- executorie- 
având ca obiect „anulare acte frauduloase”, precum şi Decizia 
nr.65/2021 din şedința publică de la 02.02.2021 pronunțată de 
Curtea de Apel Târgu Mureş în dosarul nr.6902/101/2021/a44- 
irevocabilă. Licitația va avea loc în Drobeta-Turnu-Severin, str.
Banoviței, nr.5, jud.Mehedinţi, la data de 21.04.2021, ora 13:00, 
iar în cazul în care bunurile nu vor fi valorificate, licitația va fi 
reluată, în aceleaşi condiții, la data de 28.04.2021, ora 13:00, la 
data de 05.05.2021, ora 13:00, la data de 12.05.2021, ora 13:00, 
la data de 19.05.2021, ora 13:00, respectiv la data de 26.05.2021, 
ora 13:00. Participarea la licitaţie este condiţionată de achiziţi-
onarea caietului de sarcini şi consemnarea unei cauţiuni de 
10% din preţul de pornire al licitaţiei, până la cel târziu ziua 
anterioară organizării licitaţiei în contul unic de insolvenţă 
deschis la BRD GSG SA, sub nr. RO 94 BRDE 260 SV 576 
5840 2600. Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa 
de licitaţie la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi 
până la acel termen să depună oferte de cumpărare. Somăm pe 
toti cei care pretind vreun drept asupra imobilelor să anunţe 
lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în 
termen, sub sancţiunea prevazută de lege. Informaţii suplimen-
tare, privind bunurile scoase la licitaţie, la telefoanele: 
0252.328.293, 0744.528.869, 0252.354.399, 0742.592.183, 
0256.220.827 sau 0745.267.676 şi pe site-urile: www.ynaconsul-
ting.ro şi www.consultant-insolventa.ro

PIERDERI
l Pierdut certificat de înregistrare emis de ORC de pe lângă 
Tribunalul Dâmbovița al societății PRO ACCENT S.R.L., 
J15/546/2004, CUI 16542458. Îl declarăm nul.

l Pierdut certificat constatator nr.229910 din 06.06.22018, 
eliberat de Registrul Comerţului Bucureşti, pe numele Misi-
unea Casa Marketplace SRL, înregistrată sub nr. 
J40/8404/2018, C.U.I. 39485726. Îl declarăm nul.
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