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OFERTE SERVICIU
l Grande Leniqi Mirsad SRL, CUI 40900001, angajează
brutar. Cerințe: cursuri de calificare, experiență minim un
an. Relații la tel.0759.490.811.
l Societatea Ferhatlar SRL angajează consultant în
Management (studii superioare) Cod COR 263107.
Cerințe de ocupare a postului: studii superioare.
Așteptăm CV la adresa de mail: Laura.guleryuz@ argelato.ro.
l HTR Spedition SRL din Iași angajează 5 agenți transporturi cu experiență și cunoscători ai limbii ruse și a
altei limbi de circulație internațională la nivel expert.
Relații tel.: 0734890564.
l Angajăm menajeră pentru apartament cu 2 camere de
lux, situat în București, zona Piața Unirii. -Persoană
serioasă, harnică, energică, de încredere; -Punctuală;
-Atentă la detalii. Descrierea jobului: -servicii de curățenie, servire; -pachet salarial atractiv; -CV cu poză. Date
contact: email: rodicadorcea78@gmail.com, nr telefon
0736.657.310.
l SC Nsb Creative Studio SRL, cu sediul în București
este în cautarea unor persoane vorbitoare de limba
engleză în vederea angajării pe poziția de: cameristă hotel
(2 poziții libere) -COR 516201, (Diplomă în domeniu și
min.4 ani experiență) și îngrijitor spații hoteliere (1
poziție liberă) -COR 911202 (min.4 ani experiență)
pentru punctul de lucru din sat Porumbacu de Sus, com.
Porumbacu de Jos, jud.Sibiu -zona turistică Porumbacu.
Pentru informații suplimentare și programarea interviurilor ne puteți contacta la nr.de tel.0772.220.205, în
perioda 19.04-21.04.2021, în intervalul orar 09:00-15:00.
l Direcţia de Sănătate Publică Dolj, cu respectarea
prevederilor HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea
postului contractual de execuţie vacant de registrator
medical (M).situat la poz.48,0 în Statul de funcţii (Anexa
17 la OMS nr.2186/2020) din cadrul Laboratorului de
diagnostic şi investigare în sănătate publică al D.S.P.Dolj.
Condiţii specifice de ocupare a postului de registrator
medical (M): -diplomă de studii medii de specialitate sau
diplomă de studii medii; -6 luni vechime în activitate.
Concursul se va desfăşură în data de 13.05.2021, cu începere de la orele 10:00, la sediul D.S.P.Dolj din Craiova,
Str.Tabaci, nr.1. Dosarele de înscriere la concurs se depun
la sediul D.S.P.Dolj din Craiova, str.Tabaci, nr.1 în termen
de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului,
respectiv până la data de 05.05.2021. ora 16:00. Persoană
de contact: Păunescu Elena, consilier superior, Biroul
RUNOS. Documentele ce compun dosarul de concurs,
bibliografia, calendarul de desfăşurare a concursului şi
celelalte informaţii utile pentru înscrierea la concurs se
găsesc afişate pe site-ul instituţiei, respectiv www.dspdolj.
ro.
l Curtea de Apel Bucureşti organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie
vacante după cum urmează: Tribunalul Ialomiţa- Departamentul Economico- Financiar şi Administrativ: -1 post
de consilier Clasa I Grad profesional principal: studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă, în domeniul științelor economice, vechime în
specialitate minim 5 ani; -1 post de consilier Clasa I Grad
profesional superior: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul
științelor economice, vechime în specialitate minim 7 ani;
Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse la sediul
Curţii de Apel Bucureşti- Splaiul Independenţei, nr. 5,
sector 4, mezanin, camera M01, în perioada 19.04.202110.05.2021. Concursul se va desfăşura la sediul Curţii de
Apel Bucureşti, Splaiul Independenței nr. 5, sector 4, iar
proba scrisă se va susține în data de 20.05.2021. Proba de
interviu se susține în maxim 5 zile de la susținerea probei

scrise. Condiţiile de participare, bibliografia şi tematica,
după caz, precum și actele necesare înscrierii la concurs,
vor fi afişate la sediul Curții de Apel București și pe
pagina web: http://www.cab1864.eu, secțiunea Resurse
Umane- Concursuri/Examene. Relaţii suplimentare
privind depunerea dosarelor de concurs la adresa de
corespondență email: resurseumane.cab@just.ro, telefon:
021.319.82.45, fax. 021.319.16.94.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea
organizează concurs pentru ocuparea a 3(trei) posturi
vacante, pe perioada nedeterminată, după cum urmează:
-Consilier gradul IA- 1 post; -Consilier cadastru gradul
II- 1 post; -Referent treapta IA- 1 post. Concursul se va
organiza conform calendarului următor: -17 mai 2021ora 9:00 proba scrisă, pentru posturile vacante de consilier cadastru gradul II și referent treapta IA și ora 11:30
pentru postul vacant de consilier gradul IA; -24 mai
2021- ora 9 interviu, pentru posturile vacante de consilier
cadastru gradul II și referent treapta IA și ora 11,30
pentru postul vacant de consilier gradul IA. Candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de
art.3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Detalii privind condiţiile
specifice, bibliografiile și tematicile de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială (www.vnocpi.ro) sau la
avizierul instituției. Relații suplimentare se obțin la sediul
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea
din Focșani str. Cuza Vodă nr.69, Biroul Juridic, Resurse
Umane, Secretariat și Petiții, telefon 0237/228754- int. 21.
l Subscrisa Primăria Ulmu, cu sediul în comuna Ulmu,
Str. Primăriei, nr. 29, jud. Călăraşi, organizează concurs
pentru ocuparea unui post contractual vacant, aprobat
prin H.G.nr.286/2011, modificat şi completat de
H.G.nr.1027/2014, în cadrul instituţiei: -Referent, în
cadrul compartimentului asistență socială. Condiţii
specifice -pentru postul de referent sunt necesare studii
medii, cu o vechime de minim 3 luni. Data organizării
concursului: -Proba scrisă -13.05.2021, ora -10:00, la
sediul Primăriei Ulmu; -Interviul -17.05.2021, ora -10:00,
la sediul Primăriei Ulmu. Dosarele de înscriere la concurs
se depun la Registratura Primăriei Comunei Ulmu,
judeţul Călăraşi, în perioada 20.04.2021-05.05.2021.
Relaţii suplimentare la nr.de telefon 0242/338.070.
l Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu Pitești, cu sediul
în Pitești, Str. Nicolae Bălcescu, 141, judeţul Argeș, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: -Îngrijitor, conform H.G.nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba practică în data
de 13.05.2021, ora 13:00 (probă unică). Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: medii; -vechime: 5 ani;
-dosar medical complet avizat medicina muncii; -disponibilitate de a lucra în 2 schimburi; -disponibilitate de a
lucra sâmbăta și duminica, dacă e cazul. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Str.Nicolae
Bălcescu, 141. Relaţii suplimentare la sediul: Str. Nicolae
Bălcescu, 141, persoană de contact: Niculae Adrian,
telefon 0785.295.456, fax 0348/780.133, E-mail: scoala6pitesti@yahoo.com.
l Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea
Bovinelor Arad (S.C.D.C.B.Arad), cu sediul în Arad,
Calea Bodrogului, nr.32, județul Arad, în conformitate cu
H.G.nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi
contractual vacante: 1.Biolog nutriționist Gradul I, studii
superioare, vechime în specialitate minim 3 ani; 2.Inginer
agronom Gradul II, studii de specialitate, vechime minim
5 ani în domeniu; 3.Șef laborator experimental zootehnic
Gradul I, studii superioare zootehnice, vechime minim 5
ani. Concursul va avea loc în data de 13.05.2021, ora
10:00, proba scrisă, iar interviul la ora 14.00, la sediul
S.C.D.C.B.Arad, Calea Bodrogului, nr. 32. Dosarele de
înscriere se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la

publicarea anunţului. Informaţii se obţin de la sediul
S.C.D.C.B.Arad, tel.0257/339.130, Serviciul Resurse
Umane.
l Serviciul Public de Gospodărie Comunală al Orașului
Băile Herculane: cu sediul în localitatea Băile Herculane,
Str.M.Eminescu nr. 10, județul Caraș Severin, organizează în baza HG nr.286//2011 concurs pentru ocuparea
unei funcții contractuale temporar vacante în cadrul
Compartimentului Măturat Stradal. Pentru participarea
la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: Muncitor necalificat -1 post perioadă determinată: -studii generale/medii; -vechime în muncă
minim -1 an. Concursul se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 06.05.2021, ora 10:00; -Proba interviu în
data de 10.05.2021, ora 10:00. Data limită pentru depunerea dosarelor este: 26.04.2021, ora 12:00, la sediul
Serviciului Public de Gospodărie Comunală al Orașului
Băile Herculane. Relaţii suplimentare la sediul: Serviciul
Public de Gospodărie Comunală al Orașului Băile Herculane, persoana de contact Iliescu Veronica -telefon
0255/560.439.
l Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, Str.Av.Sănătescu, nr.48,
sector 1, 011478, Bucureşti, tel.: +4021/317.11.00, fax:
+4021/316.34.97, www.anm.ro, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale
vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu
prevederile H.G.nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr.33/2021 pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.183/2020 privind
desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor
pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de
Conturi, respectiv: Direcția juridică și relații internaționale, 1.Serviciul asistență juridică generală, urmărire
debite și contencios administrativ: -1 (unu) post, consilier
juridic gr.IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în
specialitate, perioadă nedeterminată; -1 (unu) post, consilier juridic gr.I, nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în
specialitate, perioadă nedeterminată; 2.Serviciul legislație, sesizări și relații internaționale: -1 (unu) post,
consilier juridic debutant, nivel studii S, fără vechime în
specialitate, perioadă nedeterminată. Selecția dosarelor
-06.05.2021; Proba scrisă -12.05.2021, ora 10:00; Probă
interviu -18.05.2021, ora 10:00; Data limită pentru depunerea dosarelor la concurs -04.05.2021, ora 16:00. Relații
suplimentare -Serviciul personal, salarizare,
tel.+4021/317.11.00, int.307.
l U.M.01026-București din Ministerul Apărării Naționale, organizează:concursurile pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de personal civil contractual,
astfel:1.Contabil debutant în Biroul Contabilitate din
microstructura Financiar-Contabil/post de execuție,
studii medii-(liceale cu diplomă de bacalaureat în domeniul economic sau liceale cu diplomă de bacalaureat în alt
domeniu cu absolvirea unui curs/program de perfecționare/specializare acreditat de Ministerul Muncii și
Protecției Sociale și/sau Ministerul Educației și Cercetării
în domeniul contabilitate), fără condiții de vechime în
muncă în specialitatea studiilor: 13.05.2021, ora: 11.00proba scrisă;19.05.2021, ora: 09.00-interviul. Data limită
de depunere a dosarelor:04.05.2021, ora:15.00; 2.
Muncitor calificat.II-(electrician de întreținere și reparații) în formațiunea cazarmare/post de execuție, studii
generale/medii-(minimum 8 clase sau profesionale sau
liceale și calificare în domeniul postului electrician), 6 ani
vechime în muncă în specialitatea studiilor în domeniul
funcției:13.05.2021, ora: 11.00-proba scrisă;19.05.2021,
ora:11.00-proba practică;25.05.2021, ora: 09.00-interviul.
Data limită de depunere a dosarelor:04.05.2021, ora:
15.00. Depunerea dosarelor și organizarea concursului se
vor face la sediul U.M.01026-București din: B-dul.Gl.
Vasile Milea, nr.5-7, sector 6-București, unde vor fi afișate
și detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale
secretariatului, la telefon:021/318.16.94, int.222/301
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l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie
vacante din subunităţile de mai jos: a)Serviciul administrativ din cadrul aparatului propriu al direcţiei: -1
şofer, treaptă profesională I, nivel studii medii/generale, vechime necesară ocupării postului -minimum 3
ani; b)Casa familială Lunga: -2 educatori, nivel studii
medii/postliceale, fără condiţii de vechime în specialitatea studiilor. c) Centrul de recuperare pentru
copilul cu handicap Sfântu Gheorghe: -1 educator,
nivel studii medii/postliceale, fără condiţii de
vechime în specialitatea studiilor; -1 psihopedagog,
nivel studii superioare, fără condiţii de vechime în
specialitatea studiilor; -1 logoped, nivel studii superioare, fără condiţii de vechime în specialitatea studiilor. Concursul va avea loc în data de 13.05.2021, ora
09:00 -proba scrisă şi în data de 18.05.2021, ora 09:00
-interviul, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Covasna. Dosarul de
înscriere la concurs se poate depune la secretariatul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna, în perioada 20.04.202105.05.2021, de luni până joi între orele 08:00-15:00,
iar vinerea între orele 08:00-13:00. Condiţiile de
participare la concurs şi bibliografia se afişează la
sediul instituţiei şi pe site-ul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna
www.protectiasocialacv.ro. Relaţii suplimentare se
pot obţine de la secretarul comisiei de concurs,
Pánczél Rozália, nr.de telefon 0267/317.464.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj,
cu sediul în Craiova, str.C.S. Nicolaescu Plopşor, nr.4,
jud.Dolj, organizează concurs pentru ocuparea unui
post vacant contractual pe perioada determinată până
la data de 03.01.2024 pentru implementarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară, astfel: 1
post asistent registrator principal gr.I- Biroul Înregistrare Sistematică, Serviciul Cadastru. Condiții generale de participare la concurs: studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă sau studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea (programul de studii)/domeniul: drept;
vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcției- minim 3 ani și 6 luni. Concursul se va desfăşura astfel: Proba scrisă în data de 13.05.2021, ora
12:30, proba interviu în data de 19.05.2021, ora 09:30.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs până la data de 05.05.2021, inclusiv, ora
16:30, la sediul OCPI Dolj din str.C.S. Nicolaescu
Plopşor, nr.4, Craiova, jud.Dolj. Relaţii suplimentare
la sediul OCPI Dolj tel.0251.413.128/0251.414.286,
int.118, fax: 0251.418.018, e-mail: dj@ancpi.ro
l Centrul de Cercetări Tehnice, Fundamentale și
Avansate al Filialei Timișoara a Academiei Române
cu sediul în Timișoara, bv.Mihai Viteazu, nr.24, în
conformitate cu dispozițiile Legii 319/2003 și Ordinul
ministrului educației naționale și cercetării științifice
nr.6129/2016, organizează în data de 02 iunie 2021,
ora 12.00, concurs pentru ocuparea unui post vacant
de cercetător științific gradul I, 1/2 normă, pe perioadă nedeterminată în domeniul Științe Inginerești/
Inginerie Mecanică, specialitatea „Vibrații mecanice”.
Dosarele de concurs, întocmite conform legii 319/2003
privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare
se depun la Registratura Filialei Timișoara a Academiei Romane din bv.Mihai Viteazu, nr.24, până la
data de 19 Mai 2021, ora 14.00. Condițiile necesare în
vederea participării la concurs și ocupării postului de
CS I, precum și etapele concursului sunt prezentate
pe site-ul Academiei Române Filiala Timișoara
https://www.academiatm.ro/noutati/administrativ-ro/
administrativ/ și afișate la avizierul de la sediul instituției. Detalii privind concursul se pot obține la
telefon 0256/491.816 sau 0739.947.775 sau la secretariatul Filialei Timișoara a Academiei Române.

l Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale și Avansate al Filialei Timișoara a Academiei Române cu sediul
în Timișoara, bv.Mihai Viteazu, nr.24, în conformitate cu
dispozițiile Legii 319/2003 și Ordinul ministrului educației naționale și cercetarii științifice nr.6129/2016, organizează în data de 28 mai 2021, ora 12.00, concurs pentru
ocuparea unui post vacant de cercetător științific gradul
I, 1/2 normă, pe perioadă nedeterminată în domeniul
Fizică, specialitatea „Fluide controlabile magnetic și
aplicații”. Dosarele de concurs, întocmite conform legii
319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare se depun la Registratura Filialei Timișoara a
Academiei Române din bv.Mihai Viteazu, nr.24, până la
data de 19 Mai 2021, ora 14.00. Condițiile necesare în
vederea participării la concurs și ocupării postului de CS
I, precum și etapele concursului sunt prezentate pe site-ul
Academiei Române Filiala Timișoara https://www.academiatm.ro/noutati/administrativ-ro/administrativ/ și
afișate la avizierul de la sediul instituției. Detalii privind
concursul se pot obține la telefon 0256/491.816 sau
0739.947.775 sau la secretariatul Filialei Timișoara a
Academiei Române.
l Centrul de Cercetări Tehnice, Fundamentale și Avansate al Filialei Timișoara a Academiei Române cu sediul
în Timișoara, bv.Mihai Viteazu, nr.24, în conformitate cu
dispozițiile Legii 319/2003 și Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr.6129/2016, organizează în data de 24 mai 2021, ora 12.00 (proba scrisă)
concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent
cercetare științifică, 1/2 normă, pe perioadă nedeterminată în domeniul Inginerie civilă, specialitatea „Structuri
metalice, inginerie seismică, acțiuni extreme”. Dosarele
de concurs, întocmite conform legii 319/2003 privind
statutul personalului de cercetare-dezvoltare se depun la
Registratura Filialei Timișoara a Academiei Romane din
bv.Mihai Viteazu, nr.24, până la data de 19 Mai 2021, ora
14.00. Condițiile necesare în vederea participării la
concurs și ocupării postului de Asistent cercetare științifică, precum și etapele concursului sunt prezentate pe
site-ul Academiei Române Filiala Timișoara https://www.
academiatm.ro/noutati/administrativ-ro/administrativ/ și
afișate la avizierul de la sediul instituției. Detalii privind
concursul se pot obține la telefon 0256/491.816 sau
0739.947.775 sau la secretariatul Filialei Timișoara a
Academiei Române.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, cu
sediul în Craiova, str.C.S. Nicolaescu Plopşor, nr.4, jud.
Dolj, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi
vacante contractuale pe perioada determinată, până la
data de 03.01.2024 pentru implementarea Programului
naţional de cadastru şi carte funciară, astfel: 2 posturi de
consilier cadastru gr.I- Biroul Înregistrare Sistematică,
Serviciul Cadastru; 1 post consilier gr.I în cadrul Biroului
Înregistrare Sistematică al Serviciului Cadastru. Condiții
generale de participare la concurs: Studii necesare posturilor de consilier cadastru gradul I: -studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă sau studii universitare
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea
(programul de studii): măsurători terestre şi cadastru,
geodezie, cartografie; -vechimea în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției- minim 3 ani și 6 luni. Studii
necesare postului de consilier gradul I: -studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă sau studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea (programul de studii): Matematică/Informatică,
Administraţie publică, Drept, Automatică, Calculatoare
şi Tehnologia Informaţiei; -vechimea în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcției- minim 3 ani și 6
luni. Concursul se va desfăşura astfel: Proba scrisă în
data de 13.05.2021, ora 09:30, proba interviu în data de
19.05.2021, ora 09:30. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs până la data de 05.05.2021 inclusiv,
ora 16:30, la sediul OCPI Dolj, din str.C.S. Nicolaescu
Plopşor, nr.4, Craiova, jud.Dolj. Relaţii suplimentare la
sediul OCPI Dolj tel.0251.413.128/0251.414.286, int.118,
fax: 0251.418.018, e-mail: dj@ancpi.ro

ANUNȚURI
VÂNZARI DIVERSE
l Mărin Cornea vinde Urgent mobilă sculptată, la jumătate de preț! Canapea, Masă 12 persoane, Masă rotundă,
Cuier, Comodă bar, Bibliotecă plasmă, Birou, Ceas cu
mecanism, Dulap. 0760.286.661.

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

CITAȚII
l Se citează Gieți Ioan, pentru data de 11 mai 2021, ora
11:00, la Judecătoria Deva, în sala 24, în Dosarul
nr.4851/221/2020, în calitate de pârât.
l Chelaru Ghe, domiciliat în Victoria, str.Viitorului,
bl.26, sc.A, et.2, ap.12, jud.Brașov, este chemat în judecată, în calitate de pârât în dos. nr.5128 /204/2020, aflat
pe rolul Judecătoriei Câmpina, cu sediul în Câmpina,
str.1 Decembrie, nr.14, jud.Prahova, în ziua de 12.05.2021,
ora 09:00, având ca obiect suplinire consimțământ în
contradictoriu cu Musca Cornelia. În caz de neprezentare, judecata va avea loc în lipsa acesteia.
l Aron Aurel și Aron Ana, cu ultimul domiciliu cunoscut
în localitatea Vânători, nr.151, com.Vânători, jud.Mureș,
și Burg Rachel, cu ultimul domiciliu cunoscut în Vânători, str.Târgului, nr.112, com.Vânători, jud.Mureș, sunt
citați cu mentiunea “personal la interogatoriu” în calitate
de pârâți în dosarul nr.1560/308/2019, având ca obiect
“prestatie tabulara”, pentru termenul din 26.05.2021, ora
10.30, la Judecătoria Sighișoara.
l SC Marco Ship Engineering SRL, având J36/783/2019
și CUI:32463542, este citată în Dosarul nr.6566/245/2020
al Judecătoriei Iași având ca obiect pretenții, în calitate
de pârât, pentru data de 12.05.2021, ora 09:00, Complet
c20, camera SALA 6, în contradictoriu cu reclamanta SC
Mavi Engineer SRL.
l Se notifică pentru termenul de judecată din data de 20
mai 2021, invocarea dreptului de proprietate prin uzucapiune de către petentul Sav Pompiliu-Ioan, domiciliat în
municipiul Arad, str.Orient, nr.66, jud.Arad, asupra
imobilului înscris în CF nr.302035 Păuliș (CF vechi
nr.2143), având nr.top 903.904, constituit din casă și teren
intravilan, în suprafață de 1.530mp, proprietară tabulară
fiind Straka Umbrich Eva.
l Bajan Maria, cu ultim domiciliu cunoscut în comuna
Glodeni, sat Glodeni, str.Poiana Mare, nr.121, județul
Dâmbovița, este citată în dosarul civil 1183/283/2020,
unde are calitatea de pârâtă, pentru data de 06.05.2021,
ora 13:30, la Judecătoria Pucioasa. Dosarul are drept
obiect divorț, reclamant fiind Bajan Gheorghe.
l Se citează Ștefan Florentina și Ștefan Marian, cu
domicilii necunoscute, în cauza succesorală a defunctului
Ștefan Vasile, decedat la data de 11.06.2020, cu ultimul
domiciliu în Jurilovca, în dosar succesoral nr.147/2020,
pentru data de 14.06.2021, ora 10:00, la BNP Mocanu
Mariana din Babadag.
l Se notifică pentru termenul de judecată din data de 27
mai 2021, invocarea dreptului de proprietate prin uzucapiune de către petentul Sav Pompiliu-Ioan, domiciliat în
municipiul Arad, str.Orient, nr.66, jud.Arad, asupra
imobilului înscris în CF nr.300145 Păuliș (CF vechi
nr.3146), având nr.top 881.882, constituit din casă și teren
intravilan, în suprafață de 3.956mp, proprietară tabulară
fiind Straka Umbrich Eva.
l Iosub Andrei Vasile, Iosub Maria-Catalina, cu ultim
domiciliu Iasi, str. Hlincea 36, bl. 1002, sc. C, et. 3, ap. 13
si Iosub Maria, cu ultimul domiciliu în Iasi, str. Luca
Arbore 28, bl. 510, sc. C, et. 3, ap. 13, sunt chemati la
Judecatoria Iasi, in dosarul nr. 22727/245/2020, Sala 4, în
ziua de 18.05.2021, C17, ora 08:30, in calitate de Pârâti,
în proces cu Asociatia De Proprietari Str.Canta Nr.31
BL.506 în calitate de Reclamant, pretenţii.
l În baza art.396 alin.2 și art.480 alin.4 Cod procedură
penală, cu aplicarea art.61 alin.4 lit.b Cod penal,
condamnă pe inculpata SC Autoliv România SRL (cu
sediul social în mun.Brașov, str.Bucegi, nr.8, jud.Brașov,
înmatriculată la ONRC sub nr.J08/1156/25.07.1997,
având CUI:9641092 și certificat de înregistrare B
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1147026, emis la data de 19.02.2008, fără antecedente
penale), la pedeapsa amenzii în cuantum de 70.000lei
(determinată prin înmulțirea unui număr de 140 zileamendă cu suma de 500lei corespunzătoare unei zileamendă), pentru săvârșirea infracțiunii de „neluarea
măsurilor de securitate și sănătate în muncă”, prevăzută
și pedepsită de art.349, alin.1 și 2 Cod penal (faptă din
cursul anului 2017).
l Dosar nr.439/305/2021. Termen la:09.06.2021. Prin
prezenta somație se aduce la cunoștință celor interesați
faptul că:petenții:Daczo Csaba, domiciliat în Sf.Gheorghe,
Aleea Căminului, nr.6, bl.30, sc.B, etj. 3, ap.16, județul
Covasna și:Daczo Sandor, domiciliat în Sfântu Gheorghe,
str.Vasile Goldiș, nr.16, bl. 20, etj.5, ap.23, județul Covasna,
solicită dobândirea prin uzucapiune, conform prevederilor
art.28 din Decretul-Lege nr.115/1938, a dreptului de
proprietate asupra terenului înscris în:CF.nr.25745 al
comunei Ghidfalău de sub nr.top.345 în suprafață de:
544mp. Toți cei interesați pot face opoziție în termen de:30
de zile de la afișare, la Judecătoria Sfântu Gheorghe, str.
Kriza Janos, nr.2, jud.Covasna, cu precizarea că, în caz
contrar, în termen de 1 lună de la emiterea celei din urmă
publicații, se va trece la judecarea cererii.

SOMAȚII
l Se notifică: pentru termenul de judecată din data de 26
martie 2021 a dispus afișarea prezentei somații la ușa
instanței, prin care informează public că petentul
Macovei Valeriu-Grigoras, CNP1710528330802, domiciliat în Arad, str.Cocorilor, nr.87, bl.U8, ap.8, jud.Arad, a
invocat dobândirea dreptului de proprietate, prin uzucapiune, asupra imobilului înscris în CF nr.303366
Sistarovat, sub nr. top. 580-581 Cuvesdia, compus din
teren intravilan viran in suprafata de 2.484mp cu număr
administrativ 260 Cuvesdia, identificat în CF nr.302895
Sistarovat, pe numele proprietarului tabular Blaguescu
Maria. Termen de judecată la data de 27 aprilie 2021.

DIVERSE
l Anunț! B.I.N Nemesis anunță dezbaterea succesiuni
defunctului, Bălan Corneliu, decedat în București, sectorul
5, la data de 20.01.2021. Dosarul nr.51/2021, cu termen la
data de 21.05.2021.
l Persoană fizică Stoica Marina Vollange, titular al planului:
Amenajament Silvic UP I Fărcășești, jud.Gorj, cu amplasament în UAT Fărcășești și Dănești, anunță publicul interesat
asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Gorj în
vederea obținerii avizului de mediu. Informațiile privind
varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Gorj- Strada
Unirii, nr.76, Târgu Jiu, Gorj, zilnic de luni până joi, între
orele 08.00-16.30 și vineri, între orele 08.00-14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic in scris la sediul APM Gorj,
în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.
l Această informare este efectuată de: Administrația Bazinală 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 desfăşurarea 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 şi 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 şi recomandări se pot adresa solicitantului la adresa mai sus menționată sau telefonic la nr.de
telefon 0740.877.136.
l Baesu Aurora Petruta, beneficiar PUZ -Lotizare locuințe
individuale P+1E+M, funcțiuni complementare, anexe
gospodărești, nr.cad. 68009, tarla 25, parcela 63/25, 26,
comuna Berceni, jud.Ilfov, anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obținere a avizului favorabil pentru
programul menționat. Documentația a fost afișată pentru
consultare în data de 08.04.2021, pe site-ul Consiliului Județean Ilfov, cu sediul în București, Strada Doctor Ernest
Juvara, 3. Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris
la sediul CJ.Ilfov -021/212.56.93 , în termen de 12 zile calendaristice de la data publicării anunțului.

l W Titanic Resort SRL și Rado Prest SRL, titular al
Planului Urbanistic „Elaborare plan urbanistic zonal în
vederea modificării indicatorilor urbanistici în scopul
obținerii unui regim de înălțime mai mare (P+10E)”
amplasat în județul Constanța, oraș Năvodari, zona
Mamaia Nord, zonă delimitată de Promenada Năvodari,
str. D25, strada D27 și strada D26, lot 1+2, anunță
publicul interesat că s-a depus documentația în vederea
obținerii avizului de mediu pentru avizarea planului
urbanistic zonal. Observațiile publicului se primesc în
scris la sediul A.P.M.Constanța, str. Unirii, nr.23, zilnic
între orele 08.00-16.00, în termen de 15 zile calendaristice
de la apariția anunțului.
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 ulterioare. 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 SC Nordis Management SRL anunţă publicul interesat
asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul Construire imobil cu funcțiunea de comerț,
birouri, apart-hotel, dotări complemetare, cu regim de
înălțime 2S+P+4E+5Er-9Er+Eteh, organizare de șantier,
amplasat în str.Fabrica de Glucoză, nr.6A, Sector 2,
București. Proiectul acordului de mediu şi informaţiile
relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul
APM București din București, sector 6, Aleea Lacul
Morii, nr.1, în zilele de luni-vineri, între orele 09:00-12:00,
precum şi la următoarea adresă de internet http://
apmbuc.anpm.ro/. Observaţiile/contestaţiile publicului se
primesc la sediul APM Bucuresti din Aleea Lacul Morii,
nr.1, sector 6, Bucuresti, în termen de 10 zile de la data
publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii
competente pentru protecţia mediului.
l Gaode Company SRL, cu sediul social în localitatea
Arad, str. Felix, Nr. 5, Bl 703, Et 1, Ap 7, judetul Arad,
doreşte să obţină autorizaţie de mediu pentru punctul de
lucru din Arad, Calea Radnei, Nr. 284, judetul Arad,
telefon: 0744874748, unde se desfăşoară activitatea de
Intretinerea si repararea autovehiculelor - vopsitorie auto
cod CAEN 4520. Având ca principale faze ale procesului
tehnologic: Pregatirea autoturismelor si vopsirea acestora. Măsurile de protecţie a factorilor de mediu: Apa:
canalizare menajera. Aer: sistem de filtrare si exhaustare,
cos de fum. Sol: platforme betonate. Gestiunea deseurilor: pubele, recipente metalice. Substante periculoase:
magazie cu pardoseala betonata, spatiu securizat. Observaţiile publicului, formulate în scris/informaţiile privind
potenţialul impact asupra mediului se depun/pot fi
consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Arad, Splaiul Mures, FN, telefon 0257/280331;
0257/280996, in timp de zece zile lucratoare după data
publicării prezentului anunţ .
l Unitatea administrativ-teritorială Dăbuleni, din
judeţul Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectorul cadastral nr.22, începând cu
data de 23.04.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăriei Orașului Dăbuleni, conform art.14 alin.(1) şi
(2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei şi pe site-ul
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Cererile de rectificare depuse prin orice alte mijloace de
comunicare decât cele menționate mai sus nu vor fi luate
în considerare.
l Lichidatorul judiciar desemnat de Tribunalul Timiș
pentru următoarele societăți: 1.SC Bea Jewels Exim SRL
Timișoara, prin Încheierea Civilă nr.345/25.03.2021 din
dosarul nr.1039/30/2021. 2.SC MKG Energy Group SRL
Timișoara, prin Încheierea Civilă nr.273/04.03.2021 din
dosarul nr.915/30/2020 solicită administratorilor sociali al
debitoarei să depună toate documentele prevăzute de 67
alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă la dosarele menţionate. De asemenea, solicită creditorilor să depună la
R e g i s t r a t u r a Tr i b u n a l u l u i Ti m i ş , î n d o s a r u l

nr.1039/30/2021 și nr.915/30/2020, situaţia creanţelor
reclamate în conformitate cu Legea 85/2014. Pentru
întocmirea Tabelului preliminar al creanţelor, se vor
anexa copii ale actelor doveditoare.
l SC International Alexander SRL, titular al proiectului
„Construire Statie De Distributie Carburanti, Cu Amenajarile Aferente, Elemente Publicitare, Skid Gpl, Acees
Rutier, Drumuri de Incinta”, anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia
pentru Protectia Mediului Arad, in cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul
„Construire Statie De Distributie Carburanti, Cu Amenajarile Aferente, Elemente Publicitare, Skid Gpl, Acees
Rutier, Drumuri de Incinta”, propus a fi amplast in
municipiul Arad, Zona Industriala Sud FN, identificat
prin Extras CF nr. 305259 Arad, judetul Arad. Proiectul
deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza
pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului din Arad, str. Splaiul Mures, FN, judetul Arad,
in zilele de luni pana vineri, intre orele 08:00- 14:00,
precum si la urmatoarea adresa de internet www.anpm.
ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii
la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de
la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.
l Anunț public privind decizia etapei de încadrare (titularii proiectului). Dolga Petru Vasile și Dolga Simona
Mihaela, titulari al proiectului „Întocmire DTAC +Avize
pentru construire casă de vacanță”, județul Bihor, anunță
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, în
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului*), pentru proiectul „Întocmire DTAC +Avize
pentru construire casă de vacanță”, propus a fi amplasat
în Orașul Nucet, cartier Vârtop (Satul de vacanță Vârtop),
nr. cad. 50839, județul Bihor. Proiectul nu face obiectul
evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate
sau asupra corpurilor de apă, nu se analizează în context
transfrontier. Proiectul deciziei de încadrare și motivele pe
care care o fundamentează pot fi consultate la sediul
autorității competente pentru protecția mediului Bihor
din Oradea, bdv.Dacia, nr.25/A, în zilele de luni-joi, între
orele 08:00-16:00, vineri, în intervalul 08:00-14:00, precum
și la următoarea adresă de internet: www.apmbh.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 autorității competente pentru protecția mediului.
l Smart Diesel S.R.L., titular al proiectului „Extindere
Statie Distributie Carburanti Existenta”, anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către
A.P.M. Sibiu în cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul „Extindere Statie Distributie Carburanti Existenta”, propus a se realiza în Sibiu,
Calea Surii Mici, F.N. jud. Sibiu. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul A.P.M. Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, municipiul
Sibiu, judeţul Sibiu, în zilele de luni - vineri, între orele 1012:00, precum şi la următoarea adresa de internet http://
apmsb.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen
de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de
internet a A.P.M. Sibiu.
l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin
asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de administrator judiciar al IMCOM - Speranta SRL desemnat prin
Hotararea din data de 14.04.2021, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar nr.
22017/3/2020, notificã deschiderea procedurii insolventei
prevazuta de Legea nr. 85/2014 împotriva IMCOM Speranta SRL, cu sediul social in Bucureşti Sectorul 2,
Sos. Vergului, Nr. 21-29, Bloc G1-G4, Scara B, Etaj 8, Ap.
80, CUI 12756076, nr. de ordine in registrul comertului
J40/1622/2000. Persoanele fizice si juridice care inregistreaza un drept de creanta impotriva IMCOM - Speranta
SRL vor formula declaratie de creanta care va fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucureşti - secţia a VII-a
Civila, cu referire la dosarul nr. 22017/3/2020, in urmatoarele conditii: a) termenul limita pentru inregistrarea
cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului
31.05.2021; b) termenul de verificare a creantelor, de
intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de
creante 21.06.2021; c) termenul pentru intocmirea si
afisarea tabelului definitiv la 16.07.2021; d) data primei
sedinte a adunarii generale a creditorilor 28.06.2021, ora
14:00; e) adunarea generala a asociatilor la data de
28.04.2021, ora 14:00 la sediul administratorului judiciar.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: Administratorul Unic al S.C. Petroconstruct Piteşti S.A. cu sediul în Ştefăneşti, Valea Mare, str.
Cavalerului, nr.368B, înmatriculată la ORC Argeş sub nr.
J03/87/1995, având CUI 198839, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Petroconstruct
Piteşti S.A., în data de 24.05.2021, ora 11:00, la sediul SC
TRIVALE SRL Piteşti, str.Depozitelor, nr.6, jud.Argeş,
având următoarea ordine de zi: 1. Discutarea, aprobarea
sau modificarea situaţiilor financiare pentru exerciţiul
financiar 2020; 2. Descărcarea de gestiune a consiliului de
administraţie pentru exerciţiul financiar 2020; 3. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul financiar
2020; 4.Stabilirea datei de înregistrare pentru acţionarii
asupra cărora se răsfrâng efectele adunării generale,
administratorul unic propunând ca data de înregistrare
data de 10.06.2021. În cazul în care la data de 24.05.2021
nu se întruneşte cvorumul cerut de lege, a doua şedinţă se
va ţine a doua zi, 25 mai 2021, ora 11:00 la aceeaşi adresă.
La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor sunt
îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de
12.05.2021, data de referinţă. Relaţii la tel: 0740215911.
l Convocator: Administratorul Unic al S.C. BRAIFOR
S.A., cu sediul în Ştefăneşti, str.Cavalerului, nr.368B,
înmatriculată la ORC Argeş sub nr. J03/1589/2006, având
CUI RO 14365546, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. BRAIFOR S.A., în data de
24.05.2021, ora 12:00, la sediul SC TRIVALE SRL,
Piteşti, str. Depozitelor, nr.6, jud. Argeş, având următoarea ordine de zi: 1.Discutarea, aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar
2020, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul
unic şi de cenzori, 2. Descărcarea de gestiune a administratorului unic pentru exerciţiul financiar 2020; 3. Stabilirea datei de înregistrare pentru acţionarii asupra cărora
se răsfrâng efectele adunării generale, administratorul
unic propunând ca data de înregistrare data de
10.06.2021. În cazul în care la data de 24.05.2021 nu se
întruneşte cvorumul cerut de lege, a doua şedinţă se va
ţine a doua zi, 25.05.202, ora 12:00 la aceeaşi adresă. La
Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în
Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 12.05.2021, data
de referinţă. Relaţii la tel: 0740215911.
l Convocare: Administratorul Unic al SC STICEROM
SA, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.de ordine
J40/53/1991, cod unic de înregistrare fiscală RO331608,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la
sediul sau din str. Şelari, nr.9-11, sector 3, Bucureşti în
data de 24 Mai 2021, ora 11 cu următoarea ordine de zi:
1.Prezentarea raportului Administratorul Unic privind
activitatea economico-financiară desfăşurată în anul
2020; 2. Prezentarea Raportului Auditorului privind
situaţiile financiare ale SC STICEROM SA în anul 2020;
3.Prezentarea, dezbaterea bilanţului contabil şi a contului
de profit şi pierdere pentru anul 2020; 4.Aprobarea
programului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021; 5.
Aprobarea programului de investiţii şi reparaţii pentru
anul 2021; 6.Diverse. În cazul neîndeplinirii cvorumului
din data de 24 Mai 2021 Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor se reprogramează în data de 25 Mai 2021 la
aceeaşi oră şi loc. Relaţii la telefon 021.3.14.32.27.
Aministrator Unic Nicolae Cioboiu.
l Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii ISAF -Societate de Semnalizări şi Automatizări Feroviare S.A., Data 13.04.2021:
Administratorul Unic al societăţii ISAF Societate de
Semnalizări şi Automatizări Feroviare SA -cu sediul
social în Bucureşti, Calea Giuleşti nr.14, cod 060275,
sector 6, nr. de înregistrare în Registrul Comerţului
J40/1079/1991, CUI RO473734, cu un capital social
subscris şi vărsat de 840.170 lei, divizat în 84.017 acţiuni,
cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, denumită în continuare “Societatea” -Domnul Christophe Guy Marcel
Mansuy, în temeiul art.117 din Legea 31/1990 privind
Societăţile coroborat cu prevederile art.13 din Actul
constitutiv al Societăţii Convoacă: I. Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor Societăţii, pentru data de
25.05.2021, ora 10.00, la sediul social al Societăţii aflat în
Bucureşti, Calea Giuleşti, nr.14, sector 6, cu următoarea
ordine de zi: a. Analiza, aprobarea şi modificarea situaţiilor financiare anuale pe baza Raportului de gestiune al
Consiliului de Administraţie şi al auditorului financiar al
Societăţii pentru exerciţiul financiar aferent anului 2020;
b. Descărcarea de gestiune a administratorilor Societăţii
pentru activitatea aferentă exerciţiului încheiat la data de
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31.12.2020; c. Modificarea şi aprobarea programului de
activitate şi al bugetului Societăţii pentru anul 2021; d.
Confirmarea firmei de audit MAZARS Romania SRL în
calitate de auditor financiar al Societăţii pentru exerciţiul
financiar al anului 2020, respectiv pentru o nouă perioadă de un an, respectiv de la 31.05.2021 şi până la
31.05.2022 şi aprobarea încheierii contractului/actului
adiţional la contractul existent între Societate şi Mazars
Romania SRL prin semnarea de către Directorul General
al Societăţii mandatat în acest sens; e. Mandat pentru
formalităţi. Invităm pe această cale acţionarii Societăţii
ISAF -Societate de Semnalizări şi Automatizări Feroviare
S.A. înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă indicată mai jos, să participe la şedinţa Adunării
Generale a Acţionarilor, în vederea întrunirii cvorumului
cerut de actul constitutiv şi de Legea nr.31/1990 privind
societăţile, în vigoare. La această Adunare Generală sunt
îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de 15.05.2021
stabilită ca dată de referinţă. Acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă menţionată, îşi pot
exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant.
Acţionarii pot fi reprezentaţi în Adunarea Generală de
alţi acţionari sau de către terţi, prin împuternicire
specială, data chiar sub semnătura privată. Participarea
la Adunarea Generală se face pe baza actului de identitate şi a împuternicirii. Mandatele de reprezentare a
acţionarilor trebuie înmânate Preşedintelui Adunării în
ziua desfăşurării acesteia, înaintea începerii ei. Administratorul Unic al ISAF -Societate de Semnalizări şi Automatizări Feroviare SA. Domnul Christophe Guy Marcel
Mansuy.
l Convocare: Consiliul de Administratie al Societatii
Avicola Bucuresti S.A., cu sediul in Mun. Bucuresti,
Splaiul Unirii nr. 16, etaj 3, camera 310, sector 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/12/1991, avand Codul unic de
inregistrare 1551768 („Societatea”), In temeiul art. 117
din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si al Actului Constitutiv
al Societatii, Convoaca: Adunarea Generala Extraordinara (AGEA) si Adunarea Generala Ordinara (AGOA) a
actionarilor Societatii pentru data de 20.05.2021, incepand cu ora 10:00 (AGEA), respectiv cu ora 10:30
(AGOA), la adresa din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr.
16, etaj 3, camera 310, sector 4. a Adunarile Generale au
dreptul sa participe si sa voteze, potrivit legii, toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul actionarilor Societatii tinut de Registrul Miorita S.A. la data de
07.05.2021, care este stabilita ca Data de Referinta. In
situatia in care nu se intruneste cvorumul legal si statutar
pentru validitatea deliberarilor, AGEA/AGOA se va
intruni, in a doua convocare, la data de 21.05.2021, la
aceleasi ore, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si Data
de Referinta. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii este urmatoarea: 1.Informare privind stadiul vanzarii activelor Mihailesti si
Codlea. 2. Aprobarea modificarii si completarii Actului
Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza: a) Art. 8.3 se
modifica astfel: „8.3. Registrul actiunilor si actionarilor
este tinut in sistem computerizat in conditiile prevazute
de lege, de catre o societate de registru independent
privat sau de catre societate, potrivit deciziei Consiliului
de Administratie.” b) In Art. 11.3. partea introductiva si
in Art. 15.1., termenul de „4 luni” se modifica in „5 luni”.
c) Art. 11.4. lit. i) se modifica astfel: „(...) i) aprobarea
actelor juridice de dobandire, instrainare, schimb sau de
constituire in garantie a unor bunuri ale societatii, a caror
valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic; (...)”. d)
Art. 11.4. lit. j) se abroga. e) Art. 11.10. prima teza se
modifica astfel: „11.10. Consemnarea lucrarilor Adunarii
Generale a Actionarilor se va face intr-un proces verbal
semnat de presedintele de sedinta si de secretarul acesteia. (...)” f) Art. 11.11. se modifica astfel: „11.11. Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, adoptate in limitele
legii si actului constitutiv, sunt obligatorii pentru actionari.” g) In Art. 12.1. se elimina „(...) sau cinci (...)”. h) In
Art. 12.3. prima teza se elimina „(...) primei sedinte a
(...)”. i) Art. 12.4. lit. g) si h) se abroga. j) In Art. 12.4. lit.
m) se elimina „(...) Extraordinara (...)”. k) Art. 12.4. lit. o)
se modifica astfel: „ (...) o) sa aprobe actele de dobandire,
instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor
bunuri ale societatii, a caror valoare nu depaseste 50%
din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic; (...)”. l) Art. 12.4. lit. r) se abroga. m)
In Art. 12.5. prima teza „(...) o data pe luna (...) se modifica in „(...) o data la 3 luni (...)”. n) Art. 12.6. se abroga.
o) Art. 12.8. a treia teza se modifica astfel: „ (...) In caz de
deces, demisie sau impiedicare fizica a unuia sau mai
multor administratori, ceilalti administratori, procedeaza
la numirea unui administrator provizoriu, pana la convo-
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carea Adunarii Generale.” p) Art. 17.1. lit. d) se modifica
astfel: „ (...) d) cand activul net, in urma pierderilor,
reprezinta mai putin de jumatate din valoarea capitalului
social, daca Adunarea Generala a Actionarilor nu hotaraste si nu procedeaza in termenul stabilit de lege, la
reconstituirea lui sau la limitarea la suma ramasa, care sa
corespunda minimului impus de lege pentru societatile pe
actiuni; (...)”. q) Art. 17.1. lit. e) se abroga. r) Art. 17.5. a
doua teza se abroga. s) In Art. 18. se elimina „(...)
Codului comercial (...)”. t) Celelalte prevederi ale Actului
constitutiv al Societatii se renumeroteaza. 3.Aprobarea
imputernicirii Dlui. Petre-Florian DINU, Presedintele
Consiliului de Administratie si Directorul General al
Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua
si/sau semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al
actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate
formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare
a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea
hotararilor, negocierea, incheierea si executarea actelor
juridice necesare executarii prezentelor hotarari, actualizarea Actului Constitutiv al Societatii, depunerea si
preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama
Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe
langa Tribunalul Bucuresti, precum si fata de alte
persoane fizice sau juridice, publice sau private. Ordinea
de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii este urmatoarea: 1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare individuale ale Societatii
aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31
decembrie 2020, pe baza Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2020 si a Raportului auditorului
financiar al Societatii. 2. Aprobarea descarcarii de
gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al
Societatii care au functionat in anul 2020 pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020, pe baza
rapoartelor prezentate. 3. Prezentarea, discutarea si
aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii
aferent anului 2021. 4. Aprobarea remuneratiei
membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul
financiar 2021. 5. Aprobarea valorii asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de
Administratie pentru exercitiul financiar 2021. 6.
Alegerea Doamnei Florentina-Clara Ciubotariu (cu
datele de identificare depuse la Societate) ca membru
definitiv al Consiliului de Administratie, cu un mandat
egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului
predecesorului sau, respectiv pana la data de 24.02.2024,
pe locul ramas vacant ca urmare a renuntarii la mandat
de catre doamna Denisa-Elena Popescu. 7. Aprobarea
Contractului de administrare care se incheie de catre
Societate cu administratorul ales, de la data semnarii
pana la finalizarea mandatului administratorului, si
imputernicirea unei persoane care sa semneze in numele
Societatii respectivul contract. 8. Aprobarea imputernicirii Dlui. Petre-Florian DINU, Presedintele Consiliului
de Administratie si Directorul General al Societatii, cu
posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna
si/sau executa in numele Societatii si/sau al actionarilor
Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile
prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile
prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor,
incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor,
negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, actualizarea Actului
Constitutiv al Societatii cu modificarile din Consiliul de
Administratie produse in anul 2021, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa
Tribunalul Bucuresti, organele fiscale, precum si fata de
alte persoane fizice sau juridice, publice sau private. La
sedintele adunarilor generale sunt indreptatiti sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la
Data de Referinta. Unul sau mai multi actionari ai Societatii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin
5% din capitalul social al acesteia, poate/pot cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.
Cererile se inainteaza Consiliului de Administratie al
Societatii, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in
vederea publicarii si a aducerii acestora la cunostinta
celorlalti actionari. Actionarii pot participa si vota in
AGEA/AGOA prin reprezentare, in baza unei imputerniciri speciale acordate pentru respectiva adunare generala.
Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si
persoanele juridice pot fi reprezentati/ reprezentate prin
reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da imputernicire altor persoane pentru respectiva adunare generala. Procurile vor fi depuse in original la sediul social al
Societatii cu cel mult 48 de ore inainte de data AGEA/
AGOA, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de
vot in respectiva adunare generala. Procurile vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in

procesul verbal al respectivei adunari. Reprezentantii
actionarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate si dovada calitatii de reprezentant legal. Detalii
suplimentare se vor regasi in materialele informative,
care includ, fara a se limita la: a) Situatiile financiare
individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar
incheiat la data de 31 decembrie 2020, b) Raportul anual
al Consiliului de Administratie pentru anul 2020, c)
Raportul auditorului financiar al Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020, d)
propunerea privind Bugetul de venituri si cheltuieli al
Societatii pentru anul 2021, si care vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 19.04.2021 la sediul
social din Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, etaj 3,
camera 310, sector 4, in fiecare zi lucratoare, de luni pana
vineri, intre orele 11:00-15:00. Dl. Petre-Florian DINU,
Presedinte Consiliul de Administratie

LICITAȚII
l Consiliul local al orașului Deta a aprobat prin H.C.L.
nr.43 din 30.03.2021, în baza O.U.G.57/03.07.2019, închirierea prin licitație publică a spațiilor unitatea locativă 1
și unitatea locativă 2, în suprafață utilă de 47,20mp,
respectiv 36,20mp, situate în orașul Deta, strada Mihai
Eminescu, nr.4, județul Timiș, proprietate privată a
orașului Deta, înscrise în CF nr.400077-C1-U4, nr.top.
400077-C1-U4, respectiv CF nr.400077-C1-U5, nr.top.
400077-C1-U5. Informaţii suplimentare se găsesc în
caietul de sarcini care se poate achiziţiona la cerere la
sediul Primăriei Oraș Deta, contravaloarea acestuia fiind
de 75Lei. Data limită de depunere a ofertelor: 12.05.2021,
ora 12:00. Data limită pentru solicitarea clarificăriilor:
05.05.2021, ora 16:00. Şedinţa publică pentru deschiderea
ofertelor va avea loc la sediul Primăriei Deta, strada
Victoriei, nr.32, în sala de şedinţe, în data de 13.05.2020,
ora 12:00. Informaţii suplimentare şi caietul de sarcini se
pot obţine de la Serviciul urbanism al Primăriei Oraşului
Deta.
l Debitorul SC Marinos Construct SRL societate in
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii
SPRL, scoate la vanzare: Proprietate imobiliara “teren”
in suprafata totala din masuratori de 117 mp. (suprafata
din acte de 130 mp.), situat in intravilanul Mun. Ploiesti,
Str. A.T. Laurian, Jud. Prahova, nr. cadastral 11321,
inscris in C.F. 9997 a loc. Ploiesti. Pretul de pornire al
licitatiei este de 6.435,00 Euro exclusiv TVA. Pretul caietului de sarcini pentru imobilele aflate in proprietatea
Marinos Construct SRL, este de 1.000,00 Lei exclusiv
TVA. Participarea la licitatie este conditionata de:
consemnarea in contul nr. RO91 FNNB 0051 0230 0947
RO02 deschis la Credit Europe Bank, Sucursala Ploiesti,
pana la orele 14 am din preziua stabilita licitaţiei, a
garantiei de 10% din pretul de pornire a licitatiei; achizitionarea pana la aceeasi data a Caietului de sarcini
pentru proprietatea imobiliara, de la sediul lichidatorului
judiciar. Pentru proprietatea imobiliara “teren” prima
sedinta de licitatie a fost stabilita in data de 29.04.2021,
ora 11:00, iar daca bunul imobil nu se adjudeca la aceasta
data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data de
06.05.2021; 13.05.2021; 20.05.2021; 27.05.2021, ora 11:00.
Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul ales
al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova. Pentru relatii suplimentare
sunati la telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relatii suplimentare si vizionare apelati tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anuntul poate fi vizualizat si pe site www.dinu-urse.ro.
l Primăria Comunei Săpoca, județul Buzău, cu sediul în
comuna Săpoca, județul Buzău, strada Principală, nr.121,
CIF 2663627, tel./fax: 0238/508.144/0238/508.479, e-mail:
primariasapocabz@gmail, persoană de contact -consilier
juridic Neagu Mircea, organizează în data de 11 mai
2021, orele 11.00, la sediul său, o „Licitație publică
deschisă” cu oferte în plic închis pentru închirierea unui
teren în suprafață de 356mp, în scopul înființării unei
Stații Inspecții Tehnice Periodice Auto -ITP. Terenul se
află în punctul „Brutărie”, face parte din domeniul privat
al comunei, este situat în Cv.45, P 994, Lot 3, categoria
curți construcții în intravilanul satului Săpoca, are nr.
cadastral 22249. Tariful minim de la care va porni licitația este de 178Lei/lună. Prețul documentației de atribuire este de 20Lei, taxa de participare la licitație este de
400 Lei, iar garanția de participare este de 50Lei. Persoanele interesate pot cumpăra documentația de atribuire,
de la compartimentul de achiziții publice din cadrul
primăriei, achitând contravaloarea documentației la
Casieria Primăriei Comunei Săpoca. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor este de 28 aprilie 2021. Ofertele se
depun într-un singur exemplar, la sediul concedentului
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până în data de 10 mai 2021, inclusiv, în fiecare zi lucrătoare, între orele 8:00-15:00, cu excepția zilelor de vineri
când ofertele vor fi depuse între orele 8.00-12.00. Instanța
competentă în soluţionarea eventualelor litigii este Tribunalul Buzău -Secție de Contencios Administrativ și
Fiscal, iar termenele pentru sesizarea instanței sunt cele
prevăzute de Legea nr.554/2004 a Contenciosului administrativ. Informații suplimentare se pot obține de la
sediul proprietarului.
l Primăria Comunei Săpoca, județul Buzău, cu sediul în
comuna Săpoca, județul Buzău, strada Principală, nr.121,
CIF 2663627, tel./fax: 0238/508.144/0238/508.479, e-mail:
primariasapocabz@gmail, persoană de contact -consilier
juridic Neagu Mircea, organizează în data de 11 mai
2021, orele 13.00, la sediul său, o „Licitație publică
deschisă” cu oferte în plic închis pentru închirierea unui
teren în suprafață de 559mp, în scopul înființării unei
spălătorii auto. Terenul se află în punctul „Brutărie”, face
parte din domeniul privat al comunei, este situat în
Cv.45, P 994, Lot 4, categoria curți construcții în intravilanul satului Săpoca, are nr.cadastral 22250. Tariful
minim de la care va porni licitația este de 280Lei/lună.
Prețul documentației de atribuire este de 20Lei, taxa de
participare la licitație este de 400Lei, iar garanția de
participare este de 50Lei. Persoanele interesate pot
cumpăra documentația de atribuire, de la compartimentul de achiziții publice din cadrul primăriei, achitând
contravaloarea documentației la Casieria Primăriei
Comunei Săpoca. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este de 28 mai 2021, inclusiv. Ofertele se depun
într-un singur exemplar, la sediul concedentului până în
data de 10 mai 2021, în fiecare zi lucrătoare, între orele
8:00-15:00, cu excepția zilelor de vineri când ofertele vor
fi depuse între orele 8:00-12:00. Instanța competentă în
soluţionarea eventualelor litigii este Tribunalul Buzău
-Secție de Contencios Administrativ și Fiscal, iar termenele pentru sesizarea instanței sunt cele prevăzute de
Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ. Informații suplimentare se pot obține de la sediul proprietarului.
l Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani, cu sediul în
Botoşani, str.Maxim Gorki, nr.8, jud.Botoşani,
tel.0231.512.790, fax: 0231.510.154, scoate la vânzare prin
licitaţie publică deschisă cu strigare două autoturisme,
astfel: 1.Autoturism Dacia 1310 Li, an de fabricaţie 2003,
Km parcurşi: 107.976. Preţul de pornire este de 2.300Lei,
plus TVA. 2.Autoturism DAEWOO Cielo Executive, an
de fabricaţie 2000, Km parcurşi: 353.168. Preţul de
pornire este de 832Lei, plus TVA. Autoturismele pot fi
vizionate la sediul instituţiei. Licitaţia publică va avea loc
în data de 29 aprilie 2021, ora 12:00, la sediul Parchetului
de pe lângă Tribunalul Botoşani. În caz de neadjudecare,
licitaţia se va repeta pe data de 6 mai 2021, ora 12:00, iar
preţul de pornire se reduce cu 10%, şi pe data de 13 mai
2021, la ora 12:00, iar preţul de pornire se reduce cu 20%.
Institţiile publice interesate în obţinerea acestor autoturisme pot solicita transmiterea fără plată până la data de
23 aprilie 2021. Cota de cheltuieli de participare este de
40Lei (25Lei pentru Dacia 1310 Li şi 15Lei pentru
DAEWOO Cielo Executive) şi se depune la casieria
parchetului. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii vor
depune, cu cel puţin 2 zile înaintea licitaţiei, următoarele documente: -Chitanţa de achitare a cotei de cheltuieli
de participare la licitaţie; -Copie după certificatul de
înmatriculare la Registrul comerţului şi codul fiscal
pentru persoane juridice sau actul de identitate pentru
persoane fizice. Numărul de telefon unde se pot obţine
informaţii suplimentare este. 0231.512.790, interior 113.
l Orașul Vlăhița organizează licitație publică cu strigare,
conform HG nr.841/1995, în vederea valorificării prin
vânzare a unor bunuri scoase din funcțiune aparținând
patrimoniul privat al orașului Vlăhița după cum
urmează: 1.Buldoexcavator JCB 3CX, an de fabricație
1989, Marca: JC BAMFORD EXCAVATORS LTD, cu
cabina, Tipul-Varianta: 3CX/353053/P, Masa proprie:
8.000kg, Nr. inventar: 2061 Buldoexcavatorul- bun de
natura obiectelor de inventar scos din funcțiune. 2.
Tractor Universal 650 M, an de fabricație 1978, seria
motorului NOUN111111I9208, numărul de identificare
817839 și masa proprie 3.620kg, Nr. inventar 2004-05.
Tractorul- bun de natura obiectelor de inventar scos din
funcțiune. Prețul de pornire a mijloacelor fixe: 1.Buldoexcavator JCB 3CX, este de 26.200,00lei, 2.Tractor
Universal 650 M, este de 12.700,00lei. Documentația de
atribuire care poate fi obținut la cerere, de la sediul instituției, sau electronic prin e-mail: Orașul Vlăhița, str.
Teilor, nr.5, Bl.T5, ap. Sp. Com. H, județul Harghita,
telefon/fax: +40.266.246.634, +40.266.246.635,
+40.266.246.636, email: office@primariavlahita.ro, cod
fiscal 4245224. Cumpărătorii interesați de achiziționarea

bunurilor susmenționate, pot fi persoane fizice sau juridice, care vor depune până la data de 12.05.2021, ora
12.00, documentele prevăzute în Caietul de sarcini, care
poate fi achiziționat la sediul Primăriei orașului Vlăhița,
contra sumei de 50Lei. Licitația va avea loc în data de
13.05.2021, ora 12.00, în sediul temporar al Primăriei
orașului Vlăhița, str.Teilor nr.5, Bl.T5, ap. Sp. Com. H,
județul Harghita. Cota de cheltuieli de participare la
licitație consta în: achitarea sumei de 5% din valoarea
bunului/bunurilor, și achitarea sumei 50Lei caietul de
sarcini. În caz de neadjudecare, următoarele date de
desfășurare a licitației sunt 20.05.2021, ora 12.00,
27.05.2021, ora 12:00. Informații suplimentare pentru
participanți se pot obține la nr. de tel.0751.150.185.
l Primăria Comunei Săpoca, județul Buzău, cu sediul în
comuna Săpoca, județul Buzău, strada Principală, nr.121,
CIF 2663627, tel./fax: 0238/508.144/0238/508.479, e-mail:
primariasapocabz@gmail, persoană de contact -consilier
juridic Neagu Mircea, organizează în data de 11 mai
2021, orele 9.00, la sediul său, o „Licitație publică
deschisă” cu oferte în plic închis pentru închirierea unui
teren în suprafață 681mp, în scopul amenajării unui
parcări utilaje auto și depozitare agregate. Terenul se află
în extravilanul satului Săpoca, face parte din domeniul
privat al comunei, este situat în T 31, 34, neproductiv, are
nr.cadastral 21216. Tariful minim de la care va porni
licitația este de 150Lei/lună. Prețul documentației de
atribuire este de 20Lei, taxa de participare la licitație este
de 400Lei, iar garanția de participare este de 50Lei.
Persoanele interesate pot cumpăra documentația de
atribuire, de la compartimentul de achiziții publice din
cadrul primăriei, achitând contravaloarea documentației
la Casieria Primăriei Comunei Săpoca. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor este de 28 mai 2021,
inclusiv. Ofertele se depun într-un singur exemplar, la
sediul concedentului până în data de 10 mai 2021, în
fiecare zi lucrătoare, între orele 8:00-15:00, cu excepția
zilelor de vineri când ofertele vor fi depuse între orele
8:00-12:00. Instanța competentă în soluţionarea eventualelor litigii este Tribunalul Buzău -Secție de Contencios
Administrativ și Fiscal, iar termenele pentru sesizarea
instanței sunt cele prevăzute de Legea nr.554/2004 a
contenciosului administrativ. Informații suplimentare se
pot obține de la sediul proprietarului.
l Licitaţie Publică: Debitorul SC Tranzitiv International
SRL - în faliment, cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. Eroii de
la Cerna, nr. 33, jud. Mehedinţi, CIF:17190562,
J25/78/2005, af lata în procedură de faliment in
bankruptcy, en faillite în dosar nr. 3297/101/2016 prin
lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL de
Popescu Emil, cu sediul in Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, scoate la vânzare conform
hotararii adunarii creditorilor din data de 24.02.2021 : Bunul imobil Spatiu Comercial P+1E (Etajul nefinalizat)
cu Sc la sol = 285 mp, Su Parter = 226 mp, numar cadastral 60591-C1, situat in Dr. Tr. Severin, B-dul Tudor
Vladimirescu, nr.115, Jud.Mehedinţi, nr. CF60591 Dr Tr
Severin, terenul in suprafata de 338 mp cu nr cadastral
60591 este luat in concesiune de la Primaria Mun. Dr.
Tr.Severin pe o perioada de 42 de ani incpeand cu anul
2007, la pretul de 112510 euro , exclusiv TVA, echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii. Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunului mobil descris anterior, o reprezinta
sentinta nr.26 din data de 29.06.2020 de deschidere a
procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul
sindic in dosarul de insolvență nr.3297/101/2016. Licitaţia
va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la
data de 23.04.2021 orele 15:00. Informam toti ofertanţii
care vor să participe la sedinta de licitaţie faptul că sunt
obligaţi să depuna o garanţie reprezentand 10% din
preţul de pornire al licitaţie si sa achiziționeze caietul de
sarcini in suma de 1000 lei plus TVA. Cont unic de insolvență: RO11BRMA0999100083794804 deschis la Banca
Romaneasca Sucursala Dr. Tr. Severin. Invităm pe toti cei
care vor sa participe la şedinţa de licitaţia din data de
23.04.2021 să depună oferte de cumpărare pana la data
de 22.04.2021 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, 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, etc.). Relaţii la sediul lichidatorului

ANUNȚURI
judiciar din Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A,
judeţul Mehedinţi, telefoane: 0742592183, tel./fax :
0252354399 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL, prin ec. Emil Popescu
l Licitaţie Publica: 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 aflat 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 bunuri: Proprietate imobiliara Teren+Constructii situat in loc. Malovat, str. Calea
Targu Jiului, nr.6, jud.Mehedinti, nr. C.F. 50145 (Nr. CF
vechi 292) la pretul de 189.703,00 EURO, pret neafectat
de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii)
formata din: Teren intravilan in suprafata totala de 16833
mp. nr. cadastral - 50145 ; Ateliere (2buc.) cu o suprafata
utila de 559,50 mp, nr. cadastral 50145-C1; Magazie Materiale (2 buc.) cu o suprafata construita de 367,03 mp, nr.
cadastral 50145-C2; Birou si Laborator cu o suprafata
construita de 297,15 mp, nr. cadastral 50145-C3; Sopron
cu o suprafata construita de 387,65 mp, nr. cadastral
50143-C4; Magazie cu o suprafata construita de 87,35 mp.
Pretul pentru bunul imobil descris anterior este diminuat
cu 15% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare
depus la dosarul cauzei si se afla în garanția rang I a
creditorului G-Trust MH SRL (succesor de drept al Invest
Capital Malta LTD), cu rangul I conform contract de
ipoteca nr. 2015/24.07.2008 emis de BNP Marin Andreca
Alexandra si contract de cesiune creanta. Teren intravilan
situat in loc. 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 66.339,00 EURO , pret diminuat
cu 30% fata de pretul stabilit prin raportul de evaluare
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii, pret
neafectat de TVA). Licitaţia publica cu strigare organizata
la data de 05.05.2021 orele 14:00 se va realiza cu respectarea reglementarilor legale impuse de starea de alerta, 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 04.05.2021
orele 17:00. Nr. cont: RO11BRMA09991000 85359511
deschis la Banca Romaneasca. Invităm pe toti cei care vor
să participe la şedinţa de licitaţie organizata pentru data
de 05.05.2021 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 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.). 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. In masura in
care creditorul garantat doreste sa participe la licitatia
publica cu strigare prin sistemul de videoconferinta,
acesta este obligat sa achite cheltuielile de procedura pana
la data de 04.05.2021 orele 17:00 dupa cum urmeaza:
Cheltuieli privind onorariu administrator/lichidator
judiciar si cheltuieli de procedura calculate pro rata la
valoarea de evaluare a bunului imobil Proprietatea
imobiliarra situata in loc. Malovat, str. Tg. Jiului nr.6 ,jud
Mehedinti -cheltuieli de procedura pentru participare la
licitatia publica cu strigare in suma de 144.191,76 lei.
(118832,61 cheltuieli onorariu lichidator judiciar si
25359,15 lei cheltuieli de procedura). Relaţii la telefon
0742592183, tel./fax : 0252354399 sau: office@consultant-insolventa.ro.; Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL
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l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă,
în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Orașul Găești-Unitatea Administrativ Teritorială, cu sediul în orașul Găești, Str.13 Decembrie,
nr.102A, județul Dâmbovița, telefon 0245/606.082, fax
0245/606.085, e-mail: primaria.gaesti@yahoo.com, cod
fiscal 4279774. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie închiriat: teren
în suprafață de 16mp, situat în Găești, Strada 13 Decembrie, nr.65 -teren aparținând domeniului public al
Orașului Găești, în vederea amplasării unui chioșc
demontabil, conform H.C.L. nr.34/15.04.2021 și O.U.G.
nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea
sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire prin cerere depusă la Registratura Primăriei. 3.2.Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la
care se poate obține un exemplar din documentația de
atribuire: Biroul Urbanism și Amenajarea Teritoriului din
cadrul Primăriei Oraș Găești, Strada 13 Decembrie,
nr.102A, județul Dâmbovița. 3.3.Costul și condițiile de
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ: 20 lei/exemplar, se achită cu numerar la
Casieria Primăriei Oraș Găești, Strada 13 Decembrie,
nr.102A, județul Dâmbovița. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 04.05.2021, ora 14.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
12.05.2021, ora 09.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Registratura Primăriei Orașului Găești, Strada
13 Decembrie, nr.102A, județul Dâmbovița. 4.3.Numărul
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se
depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate,
unul interior și unul exterior. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
12.05.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Orașului Găești,
Strada 13 Decembrie, nr.102A, județul Dâmbovița, Sala
de Consiliu. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Dâmbovița, municipiul Târgoviște,
Str. Calea București, nr.3, județul Dâmbovița, telefon
0245/216.622, fax 0245/612.344, email: tr.dambovita-arh@just.ro.registratura. 7.Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 16.04.2021.
l Subscrisa SC SIO IMPX SRL Pitesti, CIF 9597612 societate în faliment, in bankruptcy, en faillite , dosar nr.
1161/1259/2011 pe rolul Tribunalului Specializat Arges,
prin lichidator judiciar Prolex IPURL cu sediul în Pitesti,
str. Maior Gh. Sontu, bl.D1, sc.A, ap. 20, Arges, potrivit
vechiului Cod de procedură civilă cu derogarile mentionate în Regulamentul de vânzare, aprobat prin hotărârea
adunării creditorilor din 18.04.2018, cât si în baza hotărârii adunării creditorilor din nr. 251 din 16.09.2020
VINDE prin licitatie publică cu strigare următorul bun;
Imobil situat în Pitesti, str.Paltinului, nr. 5B, Arges care
cuprinde : suprafata de 1494 teren compus din CF 86711
pe care este amplasata o baraca metalica,CF 86709 cu
cladirea C1 cu amprenta la sol de 218 P+2E + pod înalt
si CF 86706 cu cladirea C1 cu amprenta la sol de 158 mp
cu P+2E + pod înalt. Prezenta licitatie se face în dauna
adjudecatarei SC MIL Auto Construct SRL potrivit
art.513 alin 1 din VCPC si regulamentului de vânzare.
Pretul de începere al licitatiei asupra imobilului mai sus
mentionat este de 1.891.000 lei. Imobilul în componenta
mai sus mentionată va fi vândut la cel mai mare pret
oferit, dar nu mai putin de suma de 1.765.260 lei. Licitatiile se tin la datele de 22 aprilie 2021 ora 13:00;
29 aprilie 2021 ora 13:00 ; 06 mai 2021 ora 13 ; 13 mai
2021 ora 13:00 si 20 mai 2021 ora 13:00, în Pitesti, str. IC
Bratianu, nr.10, bl.B2, mezanin, Arges. Poate participa la
licitatie orice persoana care a consemnat cu titlu de
cautiune 10% din pretul de începere a licitatiei, anume
suma de 189.100 lei în contul de lichidare
RO96PIRB03017799383001000 deschis la FIRST
BANK- Sucursala Pitesti până în preziua datei la care
se tine licitatia. In cazul necastigarii licitatiei, cautiunea
depusă se restituie ,la cerere. Termenul limită pentru
depunerea ofertei de cumpărare însotită de dovada plătii
cautiunii, copia certificatului de înmatriculare, certificate
constatator de la registrul comertului din care să rezulte
starea firmei, datele si reprezentantii firmei, în original,
copia actului constitutiv, datele de identificare ale reprezentantului firmei care participa la licitatie pentru

persoanele juridice, iar pentru persoanele fizice cererea de
participare la licitatie împreună cu dovada plătii cautiunii si actul de identitate (original si copie) este ziua
premergatoare licitatiei ora 17:00. In termen de 30 de zile
de la data tinerii licitatiei se plăteste 50% din pretul adjudecat. Garantia de participare la licitatie nu se restituie
ofertantului declarat câstigător dacă în termen de 30 de
zile de la data licitatiei nu a platit 50% din pretul adjudecat. Diferenta de 50% din pretul adjudecat se plăteste
în 12 rate lunare si se face aplicatia art. 1755 din Noul
Cod Civil. Prima rata este în luna în care se împlinesc 35
de zile de la data adjudecării, iar scadenta este la data de
28 din fiecare lună. Dacă adjudecatarul nu plăteste în
termen de 30 zile de la data adjudecării 50% din pretul
adjudecat, pierde cautiunea si imobilul este scos din nou
la vânzare în contul acestuia la pretul la care bunul a fost
adjudecat, acesta fiind obligat să plătească eventuala
diferentă de pret. Hotărârea adunarii creditorilor din
18.04.2018 este publicată în BPI 8149/2018 si hotărârea
nr. 251 din 16.09.2020 este publicată în BPI
nr.15340/2020, Regulamentul de vânzare din 02.04.2018
este publicat în BPI nr. 7188/05.04.2018 si sunt depuse si
la dosarul de faliment 1161/1259/2011. Potentialii licitatori pot viziona imobilul cu programare prealabilă de cel
putin 48 ore, anunțată în scris lichidatorului judiciar la
fax 0348/404.368 sau prin expeditie postală. Relatii suplimentare se pot obtine la telefon : 0735/156.930. Lichidator Judiciar, Prolex IPURL
l Primăria Municipiului Galați. Anunț participare
privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la
bugetul local al municipiului Galați pe anul 2021 pentru
activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit, de
interes general, în condițiile prevăzute de Legea
350/2005. Autoritatea finanțatoare Municipiul Galați, în
baza art. 16 din Legea nr. 350/2005 privind regimul
finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activități nonprofit de interes general, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de execuție financiară 2021 pentru
domeniul comunitate. Suma alocată pentru anul 2021
este de 400 000 lei. În data de 19.04.2021, Municipiul
Galaţi lansează prima sesiune de selecţie publică a
proiectelor pentru activități de dezvoltare a comunităţii
locale care vor beneficia de finanţare nerambursabilă de
la bugetul local al Municipiului Galaţi pe anul 2021.
Propunerile de proiect pot fi depuse/ trimise prin poștă
din data de 19.04.2021 până în data de 04.05.2021, la
Registratura Primăriei Municipiului Galaţi, str.
Domnească nr. 54 sau prin email la adresa comunitate@
primariagalati.ro, în atenţia Serviciului Învăţământ,
Cultură, Turism, Sport, Culte, Sănătate şi Evenimente.
În conformitate cu prevederile art. 20 din Legea
350/2005 din motive de urgenţă, respectarea termenului
de cel puțin 30 de zile pentru depunerea proiectelor, ar
cauza prejudicii autorităţii finanţatoare, așadar s-a
stabilit accelerarea aplicării procedurii de selecţie de
proiecte prin reducerea numărului de zile. Data limită de
depunere a propunerilor de proiect este de 04.05.2021,
ora 16:00. Perioada de evaluare a propunerilor de proiect
este 05.05.2021 - 07.05.2021. Acordarea de finanţării
nerambursabile şi criteriile pe baza cărora se atribuie
acestea sunt reglementate de „Ghidul privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale,
nonprofit de interes general” aprobat prin HCL nr.
127/31 03 2021. Ghidul de finanţare precum şi formularele de solicitare a finanţării pot fi descărcate de pe
site-ul Primăriei Municipiului Galaţi: www.primariagalati.ro. Din bugetul local al municipiului Galaţi vor fi
finanțate proiecte a căror obiective se regăsesc în Strategia de Dezvoltare a Municipiului Galaţi. Contestaţiile
pot fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Galaţi, str.
Domnească nr. 54, fax 0236/461460, e-mail: comunitate@
primariagalati.ro, Serviciul Învăţământ, Cultură,
Turism, Sport, Culte, Sănătate şi Evenimente. Informaţii
suplimentare cu privire la procedura de selecţie a proiectelor pot fi obţinute la telefon nr. 0236/307780, e-mail:
comunitate@primariagalati.ro. Observație! În ceea ce
privește modul de desfășurare a proiectelor, Beneficiarii
cărora li se vor atribui contractele de finanțare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecției publice de
proiecte publice trebuie să își asume în totalitate respectarea obligațiilor legale cu privire la măsurile pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid19.
l Primăria Municipiului Galați. Anunt participare
Agenda Culturală 2021. Municipul Galați anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local
pentru proiecte și acțiuni culturale, în anul fiscal 2021. 1.

Autoritatea finanţatoare: Municipiului Galaţi, cod fiscal
3814810, adresa: Municipiul Galaţi, judeţul Galaţi, str.
Domnească nr. 54, telefon 0236/307.780, fax 0236/461.460,
e-mail: comunitate@primariagalati.ro, site: www.primariagalati.ro. 2. Reglementări legale: Ordonanţa 51/11
august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare
a programelor şi proiectelor culturale, Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Consiliului Local Galați nr.
128/31.03.2021 privind aprobarea Ghidului privind
regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activități culturale nonprofit, de interes
general. 3. Bugetul pentru această sesiune pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile publice pentru activități culturale nonprofit, de interes
general: 800.000 lei fără TVA. 4. Proiectele culturale
depuse spre a fi selectate vor contribui la îndeplinirea
următoarelor obiective generale: încurajarea creaţiei
artistice şi a producţiilor culturale inovatoare, interdisciplinare, participative, a celor care contribuie la dezvoltarea socială şi urbană; sprijinirea dezvoltării sectorului
cultural gălățean; dezvoltarea sinergiilor între domeniul
cultural şi alte domenii ale vieţii publice gălățene educaţie, cercetare, coeziune socială etc; promovarea
dialogului intercultural şi punerea în valoare a diversităţii
etnoculturale; încurajarea iniţiativelor experimentale,
inovatoare, originale; păstrarea şi punerea în valoare a
patrimoniului, a valorilor culturale tradiţionale; încurajarea schimburilor culturale, a coproducţiilor, creşterea
mobilităţii creatorilor şi a produselor culturale; dezvoltarea cooperării locale, regionale, naţionale şi internaţionale; dezvoltarea publicului şi creşterea accesului la actul
de cultură, sprijinirea educaţiei culturale pe întreg
parcursul vieţii; dezvoltarea cercetării în domeniul
cultural şi în domeniile de intersecţie dintre cultură şi alte
domenii, elaborarea de studii, rapoarte şi strategii în
domeniul cultural; creşterea vizibilităţii şi notorietăţii
municipiului Galați şi a scenei culturale gălățene; sprijinirea tinerelor talente; creşterea expertizei şi profesionalismului sectorului cultural. 5. Data limită de depunere a
proiectelor de finanțare nerambursabilă este 17.05.2021,
ora 10.00, la Registratura Primăriei Municipiului Galați,
strada Domnească, nr. 54 sau online pe adresa de email:
comunitate@ primariagalati.ro. Dosarele depuse după
data menţionată mai sus nu vor fi eligibile. De asemenea,
nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor
depuse. 6. Evaluarea şi selecţia dosarelor depuse se va
efectua în perioada 17 - 19.05.2021. Solicitanții trebuie să
respecte în totalitate criteriile de eligibilitate și obligațiile
impuse prin Ghidul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități
culturale nonprofit, de interes general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 128/31.03.2021. Observație! În ceea ce privește modul de desfășurare a
proiectelor, Beneficiarii cărora li se vor atribui contractele
de finanțare nerambursabilă în urma aplicării procedurii
selecției publice de proiecte publice trebuie să își asume în
totalitate respectarea obligațiilor legale cu privire la măsurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei
de Covid-19.
l Lichidator judiciar, societăți profesionale de insolvență,
asociate prin contract, YNA Consulting SPRL şi Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Drobeta-Turnu-Severin, str.Mărășești, nr.18, jud.Mehedinți,
anunţă licitație 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
Mehedinți, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului
Mehedinți sub nr.J25/276/2012, având cod de identificare
fiscală nr.6633311, af lată în procedura de faliment,
conform sentinței nr.177/2016 din şedința publică din
data de 16.05.2016 pronunțată de Tribunalul Mehedinți
în dosar nr.6902/101/2012, după cum urmează: 1.*Teren
Extravilan cu S =510.100mp, (cu destinația de Exploatare Balastieră), situat în Zona Vladimirescu-Aluniș-Terasa, Județul Arad*, având următoarele numere de carte
funciară și numere cadastrale: nr. crt./Carte Funciara/ Nr.
cadastral/Suprafața mp: 1/305261/ 305261/7700;
2/307700/ 307700/5000; 3/304783/ 304783/4300; 4/305582/
305582/4400; 5/307678/ 307678/6300; 6/306920/
306920/2700; 7/307126/ 307126/1900; 8/306911/
306911/1900; 9/306029/ 306029/4200; 10/306929/
306929/1800; 11/305424/ 305424/2300; 12/303591/
179/981/ 2/51/1800; 13/306934/ 306934/2400; 14/305241/
305241/3200; 15/306910/ 306910/8500; 16/307740/
307740/4100; 17/307714/ 307714/8400; 18/307698/
307698/10000; 19/305255/ 305255/6100; 20/305377/
305377/1400; 21/300147/ 300147/1500; 22/307708/
307708/6800; 23/300218/ 300218/3000; 24/307732/

307732/1200; 25/305434/ 305434/2200; 26/305248/
305248/4700; 27/307693/ 307693/5000; 28/305266/3593;
179.981/ 2/9/3900; 29/307684/ 307684/2200; 30/307722/
307722/3600; 31/307706/ 307706/900; 32/305263/
305263/1500; 33/305382/ 305382/2000; 34/307757/
307757/8800; 35/300142/ 300142/2700; 36/307657/
307657/1600; 37/305276/ 305276/1400; 38/305410/
305410/2800; 39/305245/ 305245/3000; 40/307730/
307730/4700; 41/307789/ 307789/5400; 42/300150/
300150/2300; 43/307736/ 307736/2800; 44/305436/
305436/3300; 45/305281/ 305281/2800; 46/305254/
305254/1200; 47/307696/ 307696/7700; 48/307711/
307711/5200; 49/305270/ 305270/3900; 50/307682/
307682/6800; 51/301152/ 301152/4100; 52/307680/
307680/3100; 53/307119/ 307119/2600; 54/306030/
306030/1900; 55/306928/ 306928/9200; 56/307127/
307127/2400; 57/303800/ 303800/1300; 58/304793/
304793/2300; 59/305646/ 305646/1700; 60/307109/
307109/5600; 61/301154/ 301154/4400; 62/305661/
305661/10000; 63/306908/ 306908/3200; 64/305648/
305648/6400; 65/304799/ 304799/5200; 66/300136/
300136/1800; 67/305251/ 305251/5400; 68/303797/
303797/1200; 69/311485/ 311485/3600; 70/311550/
311550/2600; 71/300398/ 300398/10000; 72/311493/
311493/1500; 73/300391/ 300391/3100; 74/303602/
303602/5400; 75/311488/ 311488/2300; 76/311492/
311492/2400; 77/311507/ 311507/3500; 78/307750/
307750/1700; 79/311548/ 311548/2500; 80/305594/
305594/2000; 81/304797/ 304797/2600; 82/304784/
304784/2900; 83/311484/ 311484/1500; 84/311541/
311541/5000; 85/311547/ 311547/1900; 86/303978/
303978/1400; 87/311514/ 311514/12500; 88/307803/
307803/2900; 89/305239/ 305239/2200; 90/306932/
306932/3900; 91/305381/ 305381/7500; 92/305244/
305244/3800; 93/300198/ 300198/3100; 94/305257/
305257/4200; 95/306915/ 306915/1500; 96/307676/
307676/3800; 97/306909/ 306909/4800; 98/306916/
306916/3800; 99/300139/ 300139/9900; 100/300155/
300155/7400; 101/305649/ 305649/5000; 102/305380/
305380/10000; 103/311549/ 311549/4300; 104/304796/
304796/2600; 105/303783/ 303783/5900; 106/303785/
303785/2000; 107/307159/ 307159/3300; 108/300405/
300405/2500; 109/300149/ 300149/9400; 110/306912/
306912/2100; 111/306924/ 306924/1700; 112/305279/
305279/5600; 113/307738/ 307738/1000; 114/307686/
307686/1300; 115/305383/ 305383/4300; 116/300234/
300234/13800; 117/307688/ 307688/1300; 118/305386/
305386/3100; 119/307727/ 307727/10000; 120/307724/
307724/5400; 121/307765/ 307765/5700; 122/307763/
307763/2300; 123/304797/ 304797/2600; 124/304796/
304796/2600; 125/303398/ 303398/10000, la prețul de
pornire a licitației de 816.160,00 Euro (echivalentul în lei
la cursul BNR din ziua plății), valoarea nu include TVA.
Licitația va avea loc la la punctul de lucru al lichidatorului judiciar Yna Consulting SPRL, situat în Drobeta-Turnu-Severin, str.Iuliu Maniu, nr.20, bl.KM4, sc.1,
ap.2, jud.Mehedinţi, la data de 27.04.2021, ora 13.00, iar
în cazul în care bunurile nu vor fi valorificate, licitația va
fi reluată, în aceleași condiții, la data de 11.05.2021, ora
13.00, la data de 25.05.2021, ora 13.00, la data de
08.06.2021, ora 13.00, la data de 22.06.2021, ora 13.00,
respectiv la data de 06.07.2021, ora 13.00. Participarea la
licitație este condiţionată de achiziționarea caietului de
sarcini și consemnarea unei cauțiuni de 10% din prețul de
pornire al licitației, până la începerea licitației în contul
unic de insolvență deschis la BRD GSG SA Dr.Tr.
Severin, sub nr. RO 94 BRDE 260 SV 576 5840 2600.
Invităm pe toți cei care vor să se prezinte la ședința de
licitație la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop
și până la acel termen să depună oferte de cumpărare.
Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra imobilelor să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data
stabilită pentru vânzare în termen, sub sancțiunea prevăzută de lege. Informații suplimentare privind bunurile
scoase la licitație, la telefoanele: 0252.328.293,
0744.528.869, 0252.354.399, 0742.592.183, 0256.220.827
sau 0745.267.676 și pe site-urile: www.ynaconsulting.ro și
www.consultant-insolventa.ro

PIERDERI
l Pierdut Adeverință medic specialist în specialitatea
pneumologie seria A nr.06718 eliberată în data de 28
iunie 2002 de Ministerul Sănătății și Familiei, titular
Ciobanu Magdalena Aurelia. O declar nulă.
l Pierdut Certificat de medic primar în specialitatea
pneumologie titular Ciobanu C Magdalena-Aurelia seria
P1 nr.003957 eliberat de Ministerul Sănătății la data de
14.09.2011 cu numărul 3957. Îl declar nul.

