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OFERTE SERVICIU
l Se caută forță de muncă în Germania femei
și bărbați -domeniul agricultură la Schwabische Baumschulen Gottlieb Haage. Pentru
detalii sunați la -0049/171.750.2630 -Gottlieb
Haage. -0049/151.632.61607 -Adrian.
l SC Patiseria Meriton SRL cu sediul in localitatea Ineu angajeaza 3 spalatori vase
mari(lucratori bucatarie) cod COR 941201.
Cerinte: studi 8 clase, cunoasterwa bucatariei
sarbest (prajitura burek). CV-urile se depun la
adresa de mail patiseri_zoran@yahoo.com
pana la data 18.09.2021. Selectia candidatilor
va avea loc in data de 20.09.2021. Info tel.
0745330061
l Armada Construction And Engineering
SRL, CUI 42881771, angajează muncitori
necalificați la spargerea și tăierea materialelor
de construcții. Cerințe: studii primare. Tel.
0738.767.004.
l Siha Knit Fashion SRL Satu Mare angajăm
programator cu experiență min. 3 ani la
mașina Stoll și programare M1+, cunoștințe
bune de limba engleză. CV la: resurseumane@
siha.ro
l Școală Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”
Vaslui, str.Racova, nr.69, anunță scoaterea la
concurs pe perioadă determinată a postului
de expert cadru didactic matematică și a
postului de expert cadru didactic educație
sanitară, în cadrul proiectului POCU
74/6/18/107740 -Admiși. Relații de luni până
vineri la telefon 0235/317.856 -secretariat.
l SC Alba Doner Production SRL, având
CUI: 26971538, cu sediul în Municipiul Alba
Iulia, Strada Livezii, Nr. 35B, Județ Alba,
angajează: Ciontolitor tranșator-carne COD
COR 751102- 4 posturi. Cerințe: studii medii,
cunoștiințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniul construcțiilor. Selecția are loc în
data de 20.09.2021, ora 10.00, la sediul societății.
l Primăria Domneşti cu sediul în șos. Al.I.
Cuza nr.25-27, comuna Domneşti, județ Ilfov
organizează în data de 11.10.2021 concurs
recrutare pentru ocuparea posturilor de Îngrijitor– Compartiment Învățământ Preșcolar,
Muncitor necalificat- Compartiment Învățământ Preșcolar și Muncitor necalificatCompartiment Școală după Școală. Conditii
de participare pentru Îngrijitor: studii medii/
generale, vechime în muncă: minimum 3 ani.
Conditii de participare pentru Muncitor necalificat: studii medii/ generale, vechime în
muncă: minimum 10 ani. Dosarele se depun
la sediul Primăriei comunei Domnesti în
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv de la data de
17.09.2021 până la data de 30.09.2021, ora
16:00. Detalii suplimentare la 021.351.52.56.

l Primăria Vidra cu sediul în str. Principală
nr.80, comuna Vidra, județul Ilfov organizează în data de 15.10.2021 concurs recrutare
pentru Inspector şi Îngrijitor– Compartiment
Monitorizare Unități de Învățământ. Dosarele
se depun în perioada 17.09.2021– 30.09.2021,
ora 16:00 la sediul primăriei Vidra. Condiţii
de participare pentru Inspector: studii superioare, vechime în muncă 5 ani. Conditii de
participare pentru Îngrijitor: studii medii/
generale, fără vechime în muncă. Detalii
suplimentare la nr. de telefon 021-361.22.66,
persoană de contact Dumitrescu Andreea
Georgiana– Inspector Principal Primăria
Vidra, email: primariavidra@yahoo.com.
l Şcoala Gimnazială Romanu, cu sediul în:
localitatea Romanu, strada Republicii nr.55,
judeţul Brăila, organizează concurs pentru
ocuparea a două posturi de îngrijitor cu 0,5
normă, aprobate prin H.G. nr. 286/2011,
modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.
Date contact: Şcoala Gimnazială Romanu,
tel.: 0239697181.
l Școala Gimnazială Braniștea, județul
Mehedinți, organizează concurs pentru
ocuparea postului contractual vacant de
îngrijitor II -0.25 normă, în baza H.G.
nr.286/2011, modificat și completat de H.G.
nr.1027/2014. Concursul se va desfășura la
sediul Școlii Gimnaziale Braniștea, județul
Mehedinți, în data de 11.10.2021 ora 12:00 cu
proba scrisă și în data de 12.10.2021 cu interviul. Condiții specifice de participare la
concurs: -Nivelul studiilor– gimnaziale/
medii; -Vechime– nu este cazul. Condiţiile
generale de participare sunt cele prevăzute de
art.3 din Anexa 1 la HG nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, petru aprobarea Regulamentului– cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale. Dosarele de
înscriere pentru concurs se depun la sediul
Școlii Gimnaziale Braniștea, județul Mehedinți, în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial, partea a III-a. Bibliografia și
documentele necesare înscrierii se afișează la
sediul unității începând cu data publicării
prezentului anunț. Informații suplimentare se
pot obține la sediul unității sau la numărul de
telefon 0747977788.
l În temeiul H.G. 286/2011, modificată prin
Hotărârea nr. 1027/2014, Editura Academiei
Române, unitate din subordinea Academiei
Române, cu sediul în București, Calea 13
Septembrie, nr.13, Sector 5, scoate la concurs
un post vacant de referent de specialitate (S)
II, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Compartimentului contabilitate. Cerinţele postului: absolvent studii
superioare economice (cu diploma de licenţă);
experienţă financiar contabilă: minim 3 ani;
cunoştinţe de operare PC; capacitate de adaptare comunicare; cunoaşterea legistaţiei speci-

fice. Candidaţii vor depune dosarele de
concurs la Biroul Resurse Umane al Editurii
Academiei Române până la data de
04.10.2021 orele 14.00. Condiţiile de participare și relaţii suplimentare se pot obţine zilnic
între orele 9.00-14.00 la telefon:
021.318.81.06, interioarele 2109 și 2111,
persoană de contact: Prică Ion. Concursul se
va desfăşura la sediul instituției și va consta
într-o probă scrisă în data de 11.10.2021, ora
11:00, iar interviul se va desfăşura în data de
12.10.2021, ora 11:00.
l Institutul Limbii Române scoate la concurs
următoarele posturi de lector de limba
română din statul de funcții al lectorilor
I.L.R. la: 1. Universitatea din Geneva,
Elveţia, poziția 2. 2. Universitatea
Mohammed V din Rabat, Regatul Maroc,
poziția 4. 3. Universitatea din Sevilla, Regatul
Spaniei, poziția 9. 4. Universitatea din Lund,
Regatul Suediei, poziția 10. 5. Universitatea
Berlin, Republica Federală Germania, poziția
20. 6. Universitatea Sorbonne Nouvelle, Paris
III, Republica Franceză, poziția 27. 7. Universitatea din Udine, Republica Italiană, poziția
34. 8. Universitatea din Karaganda, Republica Kazahstan, poziția 35. 9. Universitatea
de Stat din Comrat, Republica Moldova,
poziția 38. 10. Universitatea Jagiellonă din
Cracovia, Republica Polonă, poziția 39. 11.
Institutul Pontifical Oriental, Vatican, poziția
55. Perioada: determinată, de 12 luni de la
data începerii activității la post în anul
universitar 2021/2022, cu posibilitatea prelungirii contractului, anual, până la maximum 36
de luni. Descrierea posturilor: Postul de lector
de limba română presupune promovarea
limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei românești prin: activităţi didactice (curs, seminar,
laborator, consultații, examene, elaborarea de
materiale didactice, traduceri etc.), de cercetare ştiinţifică (participări/organizări de
manifestări științifice, îndrumarea și coordonarea studenților etc.), precum și prin organizarea și participarea la alte activităţi
profesionale și culturale în comunitatea
academică. Candidații trebuie să îndeplinească toate cerințele generale și specifice ale
postului pentru care candidează. Cerințe
generale: Candidaţii trebuie să fie cadre
didactice, titulare într-o instituţie/ unitate de
învăţământ românească acreditată sau autorizată, să aibă o vechime la catedră de
minimum 2 ani. Poziția 2 Universitatea
Geneva, Elveția cadru didactic universitar
(conferențiar sau profesor) licențiat în filologie. Poziția 4 Universitatea Mohammed V
din Rabat, Regatul Maroc, licență în filologie,
limba și literatura română, cunoașterea limbii
franceze (B2), experiență în predarea limbii
române ca limbă străină. Poziția 9 Universitatea din Sevilla, Regatul Spaniei, licență în
filologie preferabil limba și literatura română,
cunoașterea limbii spaniole (B2), experiență
în predarea limbii române ca limbă străină.
Poziția 10 Universitatea Lund, Regatul
Suediei, doctorat în filologie (română), cu teza
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publicată, cadru didactic universitar, cu activitate științifică dovedită, cunoașterea limbii
engleze (B2) constituie avantaj experiența în
predarea limbii române ca limbă străină.
Poziția 20 Universitatea Humboldt din Berlin,
Republica Federală Germania experiență în
predarea literaturii la nivel universitar, licență
în filologie (limba și literatura română),
competențe de predare a limbii române ca
limbă străină, cunoașterea limbii germane
(B2), activitate științifică în domeniu constituie avantaj cunoașterea unei limbi romanice.
Poziția 27 Universitatea Sorbonne Nouvelle,
Paris III, Republica Franceză experiență în
predarea limbii române cunoașterea limbii și
culturii francize cunoștințe de tehnologia
informației și a comunicării, experiență de
traducător. Poziția 34 Universitatea din
Udine, Republica Italiană; licență în filologie,
limba și literatura română doctorat în filologie; cunoașterea limbii italiene constituie
avantaj experiența în predarea gramaticii
limbii române. Poziția 35 Universitatea din
Karaganda, Republica Kazahstan; doctorat în
filologie, experiență în predarea limbii române
cunoașterea limbii engleze (B2), constituie
avantaj cunoașterea limbii kazahe, constituie
avantaj cunoașterea unei alte limbi romanice
de preferință limba franceză (B2). Poziția 38
Universitatea de Stat din Comrat, Republica
Moldova, doctorat în filologie, limba și literatura română, vechime de cel puțin 3 ani în
învățământul universitar, respectiv 15 ani în
învățământul preuniversitar, experiență în
predarea limbii române ca limbă străină,
cunoașterea limbii ruse (B1/B2). Poziția 39
Universitatea Jagiellonă Cracovia, Republica
Polonă, licență în filologie (limba și literatură
română), masterat în filologie, cunoașterea
limbii engleze și/sau franceze (C1/C2), cunoștințe operare PC, experiență de minim 2 ani
în predarea limbii române ca limbă străină.
Poziția 55 Institutul Pontifical Oriental,
Vatican, experiență în predarea limbii române
ca limbă străină, cunoașterea limbii italiene
(C1) constituie avantaj competențele în
predarea dimensiunii religioase a literaturii
române. Salariul de încadrare: suma echivalentă salariului corespunzător postului
deţinut la instituţia/unitatea de învăţământ
unde este titular şi plata unei indemnizaţii în
valută, conform dispoziţiilor legale în vigoare.
Calendarul concursului: Proba I- Evaluarea
dosarelor de concurs: a. depunerea dosarelor
în format tipărit şi electronic, pe CD sau
DVD, stick, la sediul Institutului Limbii
Române, direct sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat – 11.10.2021, ora
14:00; b. evaluare dosare: 11-14.10.2021; c.
afișare rezultatelor la evaluarea dosarelor 14.10.2021, ora 14:00; d. depunerea contestațiilor - 15.10.2021, până la ora 14:00; e.
afișarea rezultatelor după contestații:
15.10.2021. Proba a II-a- Interviu: a. susținerea interviului și afișarea rezultatului –
18-19.10.2021; b. depunerea contestațiilor
20.10.2021, până la ora 14:00; c. afișarea
rezultatelor finale 21.10.2021. Concursul se

consideră finalizat după desemnarea lectorului de către universitate, dintre candidații
admiși. Afişarea rezultatelor se face pe site-ul
www.ilr.ro. Relaţii suplimentare: Institutul
Limbii Române, Bucureşti, str. Caransebeş nr.
1, et. 7, sector 1, CP 012271; telefon
021/3110631; e-mail: resurseumane@ilr.ro
l Patiseria Doi Porumbei SRL din Vladimirescu angajează 5 lucrători bucătărie (spălători vase mari)- cod COR 941201, condiții
minime: studii primare (8 clase), cunoștințe
limba engleză. CV-urile se depun pe e-mail la
adresa: expertoffice8@gmail.com. Vor fi luate
în considerare CV-urile primite până la data
de 18.09.2021. Selecția candidaților va avea
loc în data de 19.09.2021 și constă în concurs
de CV-uri. Informații la telefon: 0740.530.807.

dosarele de concurs este: 20.09.202101.10.2021, inclusiv, în intervalul orar 08.0015.00, la sediul UM 02043 Brăila, Calea
Călărașilor, nr.273. Datele de contact ale
persoanei care asigură secretariatul comisie
de concurs: telefon 0239.684.638, int.130.
Detaliile organizatorice ale concursului se pot
consulta la sediul UM 02043 Brăila, pe pagina
de internet a Bazei Logistice Navale
„Pontica”, www.bazanavala.ro, secţiunea
anunţuri și pe portalul posturi.gov.ro.

CITAŢII
l Pârâta Ancuța-Dorina este citată la Judecătoria Bistrița în 13.10.2021, ora 09.00, în
dosar 3136/190/2021, obiect exercitare autoritate părintească.

l Școala Gimnazială Nr.67, cu sediul în: localitatea București, strada Magnetului, nr.1-3,
Sector 3 organizează concurs pentru ocuparea
unui post contractual aprobat prin HG
nr.286/2011, modificată şi completată de HG
nr.1027/2014. Denumirea postului: Îngrijitoare post vacant, contractual, pe perioadă
nedeterminată. Condiţii specifice de participare la concurs: -nivelul studiilor: medii,
-vechime în specialitatea studiilor, necesare
ocupării postului: 1 an. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: proba scrisă în
data de 30 septembrie 2021, ora 9.00, la sediul
instituției; proba practică în data de 30
septembrie 2021, ora 12.00, la sediul instituției; proba interviu în data de 30 septembrie
2021, ora 13.00, la sediul instituției. Data
limită până la care candidaţii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este 24
septembrie 2021, la sediul instituției. Date
contact: secretariat, tel/fax: 021.256.00.40.

l Numita Petrache Florina, cu ultimul domiciliu cunoscut în comuna Poroschia, Cartierul
Nou, jud. Teleorman este citată, în data de
28.10.2021, ora 12.00 la Judecătoria Alexandria, în calitate de pârâtă, în dosarul civil nr.
8136/740/2019, în proces cu Petrache Elvis,
având ca obiect divorţ.

l Unitatea Militară 02043 Brăila, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a
unui post vacant de conducere de personal
civil contractual de contabil șef, grad I, în
microstructura financiar-contabil din UM
02043 Brăila, studii superioare economice
absolvite cu diplomă de licență,certificat de
atestare a cunoştinţelor dobândite în Sistemul
European de Conturi (pot participa și persoanele care nu deţin certificatul de atestare a
cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi cu obligaţia
dobândirii acestuia, în termen de 6 luni de la
încetarea stării de urgenţă sau, după caz, a
stării de alertă,în conformitate cu prevederile
Ordonanței de urgență nr.188 din 28.10.2020,
privind unele măsuri temporare necesare
pentru exercitarea funcției de conducător al
compartimentului Financiar-contabil din
administrația publică centrală), minim 5 ani
de vechime în specialitatea studiilor, astfel:
-proba scrisă: în data de 11.10.2021, ora 12.30;
-interviul: în data de 15.10.2021, ora 12.30.
Probele din cadrul concursului se vor desfășura la sediul UM 02043 Brăila, Calea Călărașilor, nr.273. Perioada în care se pot depune

l Agache Mioara Roxana, domiciliată în
com.Bucesti, jud.Galați, Tatu Lucian, domiciliat în com.Ivești, jud. Galați, Tudose Gelu
Viorel, Tudose Marian, Tudose Toader, toți
domiciliați în com.sat Alb, jud.Galați, sunt
chemați la Judecătoria Liești, la data de
29.09.2021, în proces cu Toader Irina, pentru
partaj succesoral.

l Subsemnatul Zoltan Ilie este chemat, în
data de 28.09.2021, orele 12.00, în fata Judecătoriei Baia-Mare, în calitate de pârât, în
dosar nr. 7617/182/2019, având ca obiect
desfacerea căsătoriei, dintre Zoltan Ilie și
Zoltan Maria.
l Domnul Gheorghe Ciprian Viorel, cu
ultimul docmiciliu în Breasta, Str.Morii, nr.54,
este citat la Judecătoria Craiova în dosarul nr.
19119/215/2020*, în contradictoriu cu Căpățână Ionela Rodica în data de 14.10.2021,
CMF 3, ora 09.05.

l Numitul Misca Gheorghe, cu domiciliul
cunoscut în comuna Gârleni, sat Lespezi, jud.
Bacău, pârât în dosarul cu nr. 1100/199/2020,
este chemat în acest dosar la Judecătoria
Buhuși, în 29.09.2021, ora 09.00, completul
C11, în proces cu Misca Delia și Misca Florin
pentru stabilire pensie de întreținere.

DIVERSE
l Anunț public. În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția
mediului, cu modificările și completările
ulterioare și a Legii nr. 544/2001 privind
accesul la infomatie Societatea/titular SC
Sewing Stitch SRL, sediul în Tulcea, satr.
Isaccei nr. 40, telefon/fax 0742.018.790, activitatea: confecții textile; amplasare obiectiv Str.
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Isaccei Nr. 40, scopul activității: Confecționare articole de îmbrăcăminte (exclusive
Lenjerie de corp). Prezentarea activității:
firma confecționează articole de imbarcaminte de înalta calitate pentru bărbați și
femei (exclusive lenjerie de corp). Informații
cu privire la masurile de protective a factorilor de mediu și despre eventualul impact
asupra factorilor de mediu: Activitatea desfășurată de firmă nu are nici un impact asupra
mediului anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării și documentației tehnice
în vederea obtinerrii autorizației de mediu
revizuite. Informațiile privind potențialul
impact asupra mediul generat de proiectul
propus si observațiile publicului se primesc la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului
Tulcea, str. 14 Noiembrie nr. 5, telefon 0240510.622, fax 0240-510.621, de luni până vineri
între orele 08:00-16:00.
l În temeiul art. 145 alin. (2) din Legea
85/2014 comunicăm deschiderea procedurii
simplificate de insolvenţă a debitorului SC
Carlton –Rom SRL, CIF: 14631460,
J40/3925/2002, dosar nr. 24762/3 anul 2021 –
Tribunalul Bucuresti. Termen pentru depunerea cererilor de creanţă la 22.10.2021;
Termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor la 29.10.2021; Termen
pentru depunerea eventualelor contestații este
de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar şi
pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 12.11.2021. Lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis.
l SC Rewe (Romania) SRL, cu sediul în sat
Ștefăneștii de Jos, comuna Ștefăneștii de Jos,
Str. Bușteni, nr. 7, județul Ilfov, anunță public
solicitarea de obținere a autorizației de mediu
pentru obiectivul „Supermarket Penny”
amplasat în municipiul Buzău, Strada Stadionului, nr. 120, județul Buzău. Eventualele
propuneri şi sugestii din partea publicului
privind activitatea menționată vor fi transmise în scris şi sub semnătură la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, din
municipiul Buzău, Str. Sf. Sava de la Buzău,
nr. 3, (fostă Democrației, nr.11), județul
Buzău, în zilele de luni – joi, între orele 8.00
– 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00.
l SC Imobiliare Italiana SRL cu sediul in
Chisoda, com.Giroc, DN.59, km.8+550
stanga, jud. Timis, titular al Planului Urbanistic Zonal “zona productie, depozitare si
servicii”, situat in Timisoara, str. Ovidiu
Cotrus-FN, CF-405020, jud.Timis, anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii
de obtinere a avizului de mediu pentru planul
mentionat si declansarea etapei de incadrare.
Consultarea primei versiuni a planului/
programului se poate realiza la sediul proiectantului SC WH Project SRL, Loc. Timisoara,
Piata Victoriei, nr.8, ap.8, zilnic intre orele
10.00-14.00. Comentariile si sugestiile se vor
transmite in scris la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Timisoara, localitatea
Timisoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr.18-18A,
in termen de 15 zile calendaristice de la data
publicarii anuntului.
l Ramnicu Valcea Shopping City prin
Mateescu Marius cu domiciliul in municipiul
Ramnicu Valcea, str.Rapsodiei, nr. 19, bl. H1,
sc.C, jud.Valcea, aduce Ia cunostinta publicului interesat ca pentru prima versiune a
planul: PUD-construire magazin in parcarea

centrului comercial”, amplasat in municipiul
Ramnicu-Valcea, str. Ferdinand, nr. 38A, jud.
Valcea, decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr.
1076/2004, este cea de adoptare a planului
fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite in scris, in
termen de 10 zile calendaristice, Ia sediul
Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea,
Rm.Valcea, str.Remus Bellu nr.6, jud.Valcea.
l S.C. Asradsil Vâlsan S.R.L., având sediul în
comuna Mușătești, judetul Argeș, în calitate
de proiectant pentru : Amenajamentul
fondului forestier proprietate privată aparținând persoanelor fizice: Grigore Nicolae,
Grigore Viorica, Preda Mircea, Manescu
Marian, Vasilescu Ileana Despina, Mitrache
Marius, Costescu Lucian Mihai, Boruzescu
Radu, Mita Ion din județul Dolj , U.P.I
Bradesti-Filiasi, în suprafață de 107,58 ha,
este situată pe teritoriul comunelor Predesti,
Brădești, Breasta, Argetoia, Cotofeii din Dos,
Bucovat si oras Filiași din judeţul Dolj,
anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obţinere a avizului de mediu
pentru planul/programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare. Prima versiune a
planului/programului poate fi consultată la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Dolj, din mun. Craiova, str. Petru Rares, nr. 1,
jud. Dolj, de luni până joi între orele 9 – 11.
Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în
scris la sediul A.P.M. Dolj, în termen de 15
zile de la data publicării primului anunţului.
l S.N.G.N. Romgaz S.A. Sucursala Tg.
Mureș, titular al proiectului Instalație de
suprafață sonda 232 Magherani, anunță
publicul interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare de către Agenția pentru
Protecția Mediului Mureș: fără efectuarea
evaluării impactului asupra mediului, în
cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul Instalație
de suprafață sonda 232 Magherani, propus a
fi amplasat în extravilanul loc.Ghindari, jud.
Mureș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe
site-ul A.P.M.Mureș (http://apmms.anpm.ro).
Publicul interesat poate înainta comentarii/
observații la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M.Mureș.
l Anunț prealabil privind afișarea publică a
documentelor planului parcelar. Denumire
județ -Brașov. Denumire -U.A.T.Comuna
Drăguș. U.A.T.Comuna Drăguș, județul
Brașov, anunță publicarea planului parcelar și
a tabelului parcelar, întocmite pentru T38
-parcelele A697, CC 698, A699 și F700 intravilan pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.40, alin (7) (12) din legea
cadastrului și a publicității imobiliare
nr.7/1996, republicată cu modificările și
completările ulterioare. Data de început a
afișării -17.09.2021. Data de sfârșit a afișării
-16.11.2021. Adresa locului afișării publice -la
sediul Primăriei Comunei Drăguș, situat în
Drăguș, str.Principală, nr.42, Jud.Brașov,
precum și pe pagina de internet: http://comunadragus.ro. Cererile de rectificare ale documentelor planurilor parcelare vor putea fi
depuse la sediul Primăriei Comunei Drăguș.
l Aventura Park&Off Road SRL, sediul în
sat Oșorhei, comuna Oșorhei, comuna Borş,
nr.766F, județ Bihor, având număr înregistrare în Registrul Comerțului J05/1844/2021,

CUI 44601592, anunţă că va depune la A.P.M.
Bihor–Oradea documentaţia tehnică pentru
obţinerea unei autorizaţii de mediu pentru
desfăşurarea activitătilor: Cod CAEN 5530
Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;
Cod CAEN 9321 Bâlciuri și parcuri de
distracții; Cod CAEN 9329 Alte activități
recreative și distractive n.c.a., pe amplasamentul din Sat Surduc, Comuna Copăcel,
nr.479, Județ Bihor. Eventualele sugestii sau
observaţii se vor depune în scris la Agentia
pentru Protecția Mediului Bihor, Bd.Dacia,
nr.25/A, Oradea, tel: 0359/401.043, fax
406.588, e-mail: office@apmbh.anpm.ro, în
termen de 15 zile de la apariţia prezentului
anunţ.
l Tribunalul București. -Sectia A IV-A
Civilă-. Domnule Preşedinte, Subsemnatul,
Pașca Radu Vasile, cetățean român, cu domiciliul în Baia Mare, județul Maramureș,
Președinte al formațiunii politice în curs de
înființare Partidul Patrioților Români și
subsemnații: 1.Pașca Victor Ioan, cetățean
român, cu domiciliul în Baia Mare, județul
Maramureș; 2.Mut Aurelia cetățean român,
cu domiciliul în Târgu Lăpuș, județul Maramureș; 3. Pop Dănuț Aurel, cetățean român,
cu domiciliul în Oradea, județul Bihor, în
calitate de membrii fondatori, în temeiul
dispozițiilor art.18, art.19 din Legea
nr.14/2003, ale art.527 și urm. din C. proc.civ.,
formulăm: Cerere prin care solicităm
instanţei să dispună înregistrarea Partidului
Patrioților Români (PPR) și înregistrarea
acestuia în Registrul Partidelor Politice
conform prevederilor art. 23 din Legea
nr.14/2003. În fapt, arătăm că subsemnații am
decis înființarea acestei persoane juridice de
drept public cu caracter politic formată din
cetăţeni români cu drept de vot, care participă în mod liber la formarea şi exercitarea
voinţei lor politice, îndeplinind o misiune
publică garantată de Constituția României,
conform prevederilor art.8 și art.40. În
conformitate cu înscrisurile anexate prezentei
dovedim îndeplinirea condițiilor legale, derularea procedurilor stabilite prin legea
nr.14/2003 actualizată, cererea de față fiind
admisibilă sub acest aspect. Membrii fondatori au derulat operațiunile în exercitarea
dreptului fundamental al asocierii, drept
social-politic care permite cetățenilor români
posibilitatea de a se asocia în mod liber în
partide cu scopul de a participa la viața politică în realizarea intereselor legitime comune,
în scop politic de natura a exprima libertatea
de gândire și de exprimare a opiniilor în
spiritul pluralismului politic, a principiilor
statului de drept și a suveranității tării, a
integrității și independenței României
-respectând prevederile art.40 din Constitutia
României prin care se urmărește protejarea
valorilor politice, juridice și statale consacrate
încă din primul titlu al Constituției, prevederile cuprinse în Legea nr.14/2003. În ceea ce
privește prezenta cerere vă precizăm faptul că
prin sunt aplicabile și prevederile cuprinse în
Legea nr.287 din 17 iulie 2009 Republicată
privind Codul civil, respectiv prevederile
cuprinse în art.25, art.26, art.187 și urm.,
art.200. În drept, ne întemeiem cererea pe
dispoziţiile art.18 și art.19 din Legea
nr.14/2003, normele legale invocate în
prezenta. În dovedire, solicităm încuviinţarea
probei cu înscrisuri. În cadrul probei cu
înscrisuri, depun următoarele înscrisuri originale: 1) Statutul partidului, întocmit conform
prevederilor art.10 din Legea nr.14/2003 -în 2
(două) exemplare; 2) Programul partidului -în

2 (două) exemplare; 3)Actul de constituire,
semnat de cel puţin 3 membri fondatori; 4)
Declaraţie privitoare la sediul partidului și
copia actului ce confirmă dreptul de proprietate; 5) Declaraţie privitoare la patrimoniul
partidului; 6)Dovada deschiderii contului
bancar. 7) Semnul permanent sub formă
grafică alb-negru şi color; Depunem prezenta
cerere de chemare în judecată, într-un exemplar. Anexăm dovada achitării taxei judiciare
de timbru în cuantum de 300Lei conform
prevederilor art.12 lit.a din OUG nr.80/2013.
Membrii: Nume, Prenume, Semnătura. Pașca
Radu Vasile, Pașca Victor Ioan, Mut Aurelia,
Pop Dănuț Aurel. Data:
l S.C. Trans G.D. Import Export S.R.L.,
proprietar al terenului situat în Comuna
Dascălu, strada Cozia, nr.23, T45 P176/15/1/1,
T45 P176/15 lot 3/1 CF 55883 NR.CAD
55883, CF 54686 NR.CAD 1346/1 în suprafață de 4.673mp, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de obținere a
Avizului Tehnic Consultativ pentru documentația Întocmire plan urbanistic zonalConstruire spălătorie auto, stație distribuire
gaze petrolifere lichefiate, birouri, împrejmuire și utilități. Documentația a fost depusă
pentru consultare la Consiliul Județean Ilfov
la data de 17.09.2021. Observații/comentarii
se primesc în scris la Direcția de Urbanism
din cadrul Consiliului Județean Ilfov, Strada
E r n e s t J u v a r a n r. 3 - 5 , s e c t o r 6
(tel.021.212.56.93), în termen de 15 zile de la
data publicării anunțului.
l S.C. Anastasia Tree Product S.R.L., titular
ale proiectelor „Construire stație ecologică
spălătorie auto cu 5 posturi de spălat” și
„Construire stație ecologică spălătorie auto cu
4 posturi de spălat și cameră tehnică” -amplasate în Bucureşti, sector 5, Str.Sebastian,
nr.88, anunță publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare -nu este necesară
efectuarea studiului de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru obținerea acordului
de mediu -în cadrul procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului pentru
proiectul mai sus menționat. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
A.P.M.București, str.Aleea Lacul Morii, nr.1,
sector 6, în zilele de luni-vineri, între orele
08.00-16.00, precum și pe www.arpmbuc.
anpm.ro. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observații la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la data
prezentei.
l Anunț public privind depunerea solicitării
de emitere a acordului de mediu. Titularul
proiectului S.C. Petrochem Consulting S.R.L.
anunță publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „Construire 20 de locuinţe
individuale P+1E, bazin vidanjabil, amenajare incintă, împrejmuire teren şi organizare
de şantier” propus a fi amplasat în Strada
Crăiţelor, Nr.4, 9, Otopeni, Ilfov. Informațiile
privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul autorității competente pentru protecția
mediului din București, Aleea Lacul Morii,
nr.1, sector 6, în zilele de luni-vineri, între
orele 09.00-13.00. Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenției pentru
protecția mediului Ilfov.
l S C To p B e t o n S R L , t i t u l a r a l
P.U.D.-,,construire statie mobile preparare
betoane si anexe, imprejmuire si utilitati’’, in

localitatea Cornetu, str.Barajului, nr.7,
anunta publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al
CJ.Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru
consultare pe site-ul Consiliului Judetean
Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 6, str.
Ernest Juvara, nr.3-5, tel.021.212.56.93.
Observatii/comentariile si sugestii se primesc
in scris la Biroul de Urbanism in cadrul
Consiliului Judetean.Ilfov in termen de 15.
zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

SOMAŢII
l În dosarul civil cu nr.1304/210/2021 al
Judecătoriei Chișineu Criș, reclamantul Popa
Ioan, domiciliat în Arad, Str.Voievod Moga,
nr. 16, județul Arad, solicită a se constata că a
dobândit dreptul de proprietate, cu titlu de
uzucapiune, asupra imobilului situat în satul
Moțiori, nr.98, județul Arad, înscris în CF
nr.300615 Apateu, cu nr. top. 1650-51; 165359; 1661-62/a/c/155/33, compus din casă și
teren în suprafață de 2.880mp. Proprietari
tabulari Neag Nicolae și Neag Maria, născută
Avram. Toți cei interesați în cauză pot
formula opoziții la prezenta somație, în
termen de 30 de zile de la publicare și
respectiv afișarea somației, în dosar cu
numărul de mai sus al Judecătoriei Chișineu
Criș. Emis în baza art.130 din Decretul Lege
115/1938. Termen de afișare pe o durată de 30
de zile, urmând a se comunica proces verbal
de dezafișare care să cuprindă inclusiv mențiunea dacă au fost formulate sau nu opoziții în
cauză. Termen de judecată 20 octombrie 2021.

ADUNĂRI GENERALE
l Administrator unic, Cremene Francesca, al
SC ARVA SA, cu sediul în Craiova, Str.Calea
Severinului, Nr.54, înregistrată la Registrul
Comerțului sub Nr.J16/95/1991, Cod Fiscal
RO3440529, convoacă Adunarea Generală
Ordinară la data de 18.10.2021, ora 11.00, la
sediul societății pentru toți acționarii care
figurează în Registrul Acționarilor la data de
17.10.2021 (data de referință). În cazul neîntrunirii cvorumului statutar și legal, ședința
se vaține la data de 19.10.2021, cu aceeași
ordine de zi, în același loc și la aceeași oră.
Adunarea Generală Ordinară va avea următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea prelungirii
liniei de credit acordată de Unicredit Bank
SA în valoare de 400.000Lei. 2.Aprobarea
prelungirii de credit acordată de Unicredit
Bank SA în valoare de 300.000Lei pe o perioadă de 36 de luni. 3.Împuternicirea dnei.
Popescu Greta în vederea tuturor formalităților necesare pentru înregistrarea Hotărârii
Generale Ordinare și depunerea în termen la
Oficiul Registrul Comerțului și publicarea în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,
inclusiv în vederea desemnării unei alte
persoane în acest scop. 4.Diverse.

LICITAŢII
l Comuna Drăgănești cu sediul in localitatea
Drăgănești, str.Principală, nr.196, sat Drăgănești, jud.Galați, cod poștal 807110, telefon
0236/820.130, fax 0236/820.130, cod fiscal
3264597, e-mail: pdraganesti@yahoo.com,
organizează licitație publică pentru atribuirirea contractelor de concesionare pentru 21
de loturi teren intravilan din domeniul privat
al Comunei Drăgănești, județul Galați, cu
destinația construcții de locuințe, după cum
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
urmează: -lot casă 83 în suprafață de 921mp,
situat în tarlaua 29, parcela 100, lot 3 înscris
în cartea funciară numărul 103367; -lot casă
161 în suprafață de 1.001mp, situată în tarla
29, parcela 100, lot 82 înscris în cartea
funciară numărul 107501; -lot casă 162 în
suprafață de 1.013mp, situată în tarla 29,
parcela 100, lot 81 înscris în cartea funciară
numărul 107500; -lot casă 180 în suprafață de
1.025mp, situată în tarla 29, parcela 100, lot
52 înscris în cartea funciară numărul 107471;
-lot casă 181 în suprafață de 1.014mp, situată
în tarla 29, parcela 100, lot 53 înscris în cartea
funciară numărul 107472; -lot casă 182 în
suprafață de 1.027mp, situată în tarla 29,
parcela 100, lot 54 înscris în cartea funciară
numărul 107473; -lot casă 190 în suprafață de
1.020mp, situată în tarla 29, parcela 100, lot
62 înscris în cartea funciară numărul 107481;
-lot casă 206 în suprafață de 988mp, situată
în tarla 29, parcela 100, lot 37 înscris în cartea
funciară numărul 107456; -lot casă 207 în
suprafață de 987mp, situată în tarla 29,
parcela 100, lot 36 înscris în cartea funciară
numărul 107455; -lot casă 212 în suprafață de
957mp, situată în tarla 29, parcela 100, lot 31
înscris în cartea funciară numărul 107450;
-lot casă 225 în suprafață de 1.026mp, situată
în tarla 29, parcela 100, lot 15 înscris în cartea
funciară numărul 107434; -lot casă 233 în
suprafață de 1.022mp, situată în tarla 29,
parcela 100, lot 23 înscris în cartea funciară
numărul 107442; -lot casă 236 în suprafață de
792mp, situată în tarla 29, parcela 100, lot 27
înscris în cartea funciară numărul 107446;
-lot casă 237 în suprafață de 680mp, situată
în tarla 29, parcela 100, lot 26 înscris în cartea
funciară numărul 107445; -lot casă 243 în
suprafață de 969mp, situată în tarla 29,
parcela 102, lot 25 înscris în cartea funciară
numărul 107325; -lot casă 244 în suprafață de
973mp, situată în tarla 29, parcela 102, lot 24
înscris în cartea funciară numărul 107324;
-lot casă 251 în suprafață de 950mp, situată
în tarla 29, parcela 102, lot 17 înscris în cartea
funciară numărul 107317; -lot casă 254 în
suprafață de 1.010mp, situată în tarla 29,
parcela 102, lot 6 înscris în cartea funciară
numărul 107306; -lot casă 257 în suprafață de
1.045mp, situată în tarla 29, parcela 102, lot 9
înscris în cartea funciară numărul 107309;
-lot casă 258 în suprafață de 997mp, situată
în tarla 29, parcela 102, lot 10 înscris în cartea
funciară numărul 107310; -lot casă 259 în
suprafață de 1.017mp, situată în tarla 29,
parcela 102, lot 25 înscris în cartea funciară
numărul 107311. Concesionarea se face pe
durata existenței construcțiilor până la 49 ani.
Licitatia va avea loc în data de 07.10.2021,
ora 10.00, la sediul Căminului Cultural
Drăgănești, str.Principală, nr.292, județul
Galați. Prețul de pornire la licitație este de
0,48 lei/mp /an, data limită de depunere a
ofertelor este 07.10.2021, ora 09.30, la sediul
Primăriei Comunei Drăgănești. Documentația necesară (caiet de sarcini și instrucțiuni
pentru ofertanți) se pune gratuit la dispoziția

celor interesați, la sediul Primăriei Comunei
Drăgănești, județul Galați. Relații suplimentare la telefon 0236/820.130, 0755.124.320.
l Anunț privind organizarea licitației publice
în vederea închirierii prin licitatie publica a
terenului intravilan inscris in C.F. nr.309580
Simand nr. Top 309580 în suprafață de 125
mp. Autoritate contractantă: Primăria
comunei Șimand, CUI :3519356, Comuna
Simand, strada Principala, nr. 1119, judet
Arad, telefon: 0257/373118, fax: 0257/373267,
persoana de contact- Untaru delia Lavinia-Comp. Achizitii Publice. Organizatorul
procedurii: Primăria comunei Șimand. Obiectivul: închirierea terenului intravilan înscris
în C.F. nr. 309580 Șimand cu nr.top 309580, în
suprafață de 125 mp. Documentele de licitație: se obtin de la Compartimentul Achiziții
Publice, persoana de contact Untaru
Delia-Lavinia, documentele licitatiei se pun
la dispozitia solicitantilor contra cost, pretul
fiind de 50 lei; taxa de participare la licitatie
este de 100 lei. Data - limită pentru depunerea ofertelor: 27.09.2021 ora 16,00 la
Biroul Registratura al autorității contractante, str. Principală, nr. 1119, comuna
Simand. Data desfășurării licitației publice:
29.09.2021 ora 10,00 la sediul autorității
contractante, str. Principală, nr. 1119, comuna
Simand. Garanție de participare: Modul de
constituire al acesteia este prezentat în documentele licitației publice. Licitatia se va
desfasura dupa metoda licitatie publica
deschisa.In cazul in care la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei, nu se califica un numar minim de doi ofertanti, licitatia
se amana cu 10 zile si se va repeta in aceste
conditii, inca de doua ori.
l Debitorul SC D&G Agricolture Enterprise
SRL - societate în reorganizare judiciara, in
judicial reorganisation, en redressement, cu
sediul în Dr.Tr.Severin, str.George Cosbuc
nr.3A, jud.Mehedinti, J25/272/2006, C.U.I.
18704890, prin administrator judiciar,
Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu
sediul ales in Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului
nr.7A, jud.Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coordonator Serban Valeriu,
scoate la vânzare, la preturile stabilite diminuate cu 50% fata de preturile stabilite prin
Raportul de Evaluare nr. 21/24.02.2020
conform hotarare adunare creditori din data
de 27.07.2021, urmatoarele bunuri imobile:
Teren si vita de vie in suprafata de 212.500
mp situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50225 si nr cadastral 50225 la
pretul de pornire a licitatie in suma de
325125,00 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 93235,00 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 100980,00 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 128520,00 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
490435,00 Euro; Teren si vita de vie in suprafata de 56.600 mp situate in comuna
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50267 si nr
cadastral 50267 la pretul de pornire a licitatie
in suma de 86597,50 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 138975,00 Euro. Total suprafata
de teren si vita de vie valorificata in bloc 891.418 mp. Valoarea totala a bunurilor este
de 1363867,50 Euro, pret neafectat de TVA
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii). Licitaţia va avea loc la biroul administratorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr. 7A, jud.Mehedinti la data de
21.09.2021, orele 1400. 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 20.09.2021 orele 17.00 a unei cauţiuni
de 10% din preţul de pornire pentru bunul
imobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze
precum şi achiziţionarea caietului de sarcini
in suma de 1.000,00 lei+TVA. Cont deschis la
B a n c a R o m a n e a s c a S . A , s u b n r.
RO11BRMA0999100087949896. Invităm pe
toti cei care vor să 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
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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, sau la sediul
profesional al administratorului judiciar.
Administror judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL Filiala Timis, prin ec. Serban Valeriu.
l Debitorul Mola N. Sorin Laurenţiu P.F.A. societate în faliment, in bankrupcy, en faillite,
cu sediul în Com. Devesel, sat Scăpău, str.
Principală nr. 249, jud.Mehedinţi, CUI
368227395, F25/573/2016, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul
social în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A,
jud. Mehedinți, RFO II-0649, CIF 31215824,
reprezentată de ec. Emil Popescu, conform
Sentintei nr. 53 din data de 05.10.2020,
pronunţată de Tribunalul Mehedinti, în
dosarul nr. 937/101/2020, scoate la vânzare, la
preturile stabilite prin Raportul de Evaluare
nr. 19726/EB/06.04.2021, urmatoarele bunuri
mobile: -Tractor Case IH Luxxum 120 cu seria
DBDLX120KJSS01200, An fabricatie 2018,
Culoare Rosu, Ore functionare 2.117, la pretul
de pornire al licitatiei de 42.000 Euro; -Tractor
Case IH Farmall 115C cu seria
HLRFC115HJLF03409, An fabricatie 2018,
Culoare Rosie, Ore functionare 2.150 ore, la
pretul de pornire al licitatiei de 33.000 Euro;
-Grapa cu discuri Gregoire Besson cu seria
N142994, Model XRVP 666-44 – Big Pro 4.8,
An fabricatie 2017, Stare Buna, Culoare rosu,
la pretul de pornire al licitatiei de 25.000
Euro; -Incarcator frontal Stoll FZ 10 cu cupa,
Serie 7096667, An fabricatie 2018, Stare Buna,
Culoare rosu, la pretul de pornire al licitatiei
de 6.000; -Semanatoare Gaspardo MTR 6,
Serie HG9271020, An fabricatie 2017, Stare
Buna, Culoare rosie, la pretul de pornire al
licitatiei de 14.000 . Licitaţia va avea loc la
biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud. Mehedinti
la data de 06.10.2021, orele 14:00. Titlul
executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar
procedează la vânzarea bunurilor mobile,
conform Raportului de evaluare nr. 19726/
EB/06.04.2021, il reprezinta Sentinta nr. 53
din data de 05.10.2020, de deschidere a procedurii de faliment impotriva debitoarei Mola N.
Sorin Laurenţiu P.F.A., pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de
Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul
nr. 937/101/2020. Participarea la licitaţie este
condiţionată de consemnarea în contul unic de
insolventa al debitoarei Mola N. Sorin
Laurenţiu P.F.A., pana la data de 05.10.2021
orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% din preţul
de pornire pentru bunul mobil 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. sub nr. RO11BRMA0999100091403775.
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, lichidatorul judiciar
recomanda ca participarea la licitatie sa aiba
loc prin sistem de videoconferinta, iar in
masura in care se doreste participarea fizica se
impune prezenta unui singur participant care
sa respecte masurile impune de autoprotectie
(masca, manusi, halat, etc.). Somam pe toti cei
care pretind vreun drept asupra bunurilor
mobile descrise anterior sa anunte lichidatorul
judiciar inainte de data stabilita pentru
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută
de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele:
0742592183, 0756482035, 0252/354399, email
office@consultant-insolventa.ro. Lichidator
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL,

ciparea la licitatie sa aiba loc prin sistem de
videoconferinta, iar in masura in care se
doreste participarea fizica se impune prezenta
unui singur participant care sa respecte masurile impune de autoprotectie (masca, manusi,
etc.). Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile descrise anterior, o reprezinta
incheierea din data de 19.12.2016 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de
către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 2304/101/2013 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti. Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra bunurilor imobile
descrise anterior sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare
în termen, sub sanctiunea prevazută de lege.
Relaţii la telefon 0742592183, tel./fax:
0252354399 sau: office@consultant-insolventa.ro.; Lichidator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL.

l Debitorul SC Competent Serv SRL, cu
sediul în Dr.Tr.Severin, str.Walter Maracineanu, nr.110, jud. Mehedinţi, CIF: 6098138,
J25/932/1994 aflata în procedură de faliment,
in bankruptcy, en faillite în dosar nr.
2304/101/2013 af lat pe rolul Tribunalului
Mehedinți, prin lichidator judiciar Consultant
Insolvență SPRL, prin asociat coordonator ec.
Emil Popescu, cu sediul in loc. Dr. Tr. Severin,
str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, scoate
la vânzare urmatoarele bunul imobil conform
hotarare adunare creditori din data de
11.06.2021: Teren intravilan situat in Dr.Tr.
Severin, jud.Mehedinti (intre str. Iazului si
Centura Noua, la aproximativ 300 mp de
intersectia cu drumul spre Cerneti) cu o
suprafata de 5.265 mp avand numar cadastral 63112, nr. C.F. 63112 (nr. CF vechi 15131)
la pretul de 45.000,00 EURO, (echivalentul in
lei la cursul BNR din ziua platii, pret
neafectat de TVA). Licitaţia publica cu strigare organizata la data de 06.10.2021 orele
1400 la biroul lichidatorului judiciar din
Dr.Tr.Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud.
Mehedinti. Informăm toți ofertanţii faptul că
sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei
pentru fiecare bun și să achiziționeze caietul
de sarcină in suma de 1000 lei pentru fiecare
bun pana la data de 05.10.2021 orele 17.00.
Nr. cont: RO11BRMA0999100085359511
deschis la Banca Romaneasca. Invităm pe toti
cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie
organizata pentru data de 06.10.2021 să
transmita secretariatului lichidatorului judiciar oferte de cumpărare, documentele prevazute pentru a participa la licitatie in caietul
de sarcini, dovada achitarii garantiei de
participare si a caietului de sarcini, în copie
xerox, la adresa de email office@consultant-insolventa.ro sau la cutia postala. Avand
in vedere măsurile de prevenire a răspândirii
virusului COVID 19 (CORONAVIRUS),
precum si a ordonantelor militare emise,
administratorul judiciar recomanda ca parti-

PIERDERI
l Pierdut certificat de pregătire profesională
a conducătorului auto – transport marfă,
eliberat de ARR Vâlcea, pe numele Bălteanu
Dragoș, din oraș Băbeni, județul Vâlcea. Se
declară nul.
l Asociatia Pasi Spre Arta cu sediul in Bucuresti, Sector 6, Drm. Taberei nr.96. Bl.521,
sc.3, et.1, ap.72, CUI 36664743, declara
pierdut si nul Certificat de inregistrare fiscala
in scopuri de TVA seria A nr. 1011994 din 24
10.2016. Il declara nul.
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