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l Firma Webuild Romania angajează șef
secție mecanizare. CV la adresa: s.
rosca@astaldi.com

l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin asociat coordonator
Liscan Aurel, anunta prin prezenta,
numirea acesteia in calitate de administrator judiciar a debitoarei Specialized Machinery SRL cu sediul social in
Municipiul Craiova, Parc Câmpul Libertăţii 1848, Nr. 7, Vila D6, Judet Dolj,
Cod unic de înregistrare: 33321201,
Număr de ordine în Registrul Comerţului J16/1074/2014, desemnat prin
Încheierea de şedinţă din data de
05.07.2022 pronunţată de Tribunalul
Dolj - Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr.
2622/63/2022.

l Firma Webuild Romania angajează
inginer- cost control. CV la adresa: s.
rosca@astaldi.com
l SC Real Invest Center SRL, cu sediu în
Mun. Bucureşti sectorul 3 str. Trandafirul
Rosu nr. 59 cam. 1, J40/17967/2018,
CUI RO 40320683, angajează 60 muncitori necalificaţi la demolarea clădirilor,
căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă,
gresie parchet COD COR 931301. Rugăm
CV la mncgrup@gmail.com
l OVI PRODEX SRL, Abator de Ovine cu
sediul in Liebling, jud Timis, angajează
personal necalificat: 2 operatori la valorificarea subproduselor de abator. Trimiteti CV la adresa codruta@magussrl.com
pana la data de 19.07.2022.
l Societatea Jobul Corect SRL recrutează personal calificat, 1 post de asistent manager, pentru Călărași. Se solicită
cunoștințe de limbă engleză și rusă la
nivel avansat. Constituie un avantaj
experiența în domeniile în care se face
selecția. Candidații interesați sunt rugați
să transmită CV-ul la adresa de e-mail
office@dbcr.ro, până pe data de
19.07.2022, inclusiv, până la ora 10.00
sau să sune la nr.0765.443.952 în
vederea stabilirii unui interviu.
l SC Various Things SRL caută 3 necalificați. Dacă sunteți interesați, sunați la
numărul de telefon 0751.755.310.
l SC Hellen Has Doner SRL, având
CUI:33003402, cu sediul Municipiul
Băilești, Strada VICTORIEI, Nr.78, Bloc A0,
Scara 1, Etaj 2, Ap.14, Județ Dolj, angajează: Ciontolitor tranșator carne cu cod
COR 751102- 2 posturi. Cerințe: studii
medii, cunoștințe de limbă engleză,
cunoștințe în domeniul producției.
Selecția are loc în data de 20.07.2022,
ora 10.00, la sediul societății.
l SC Cosmy ’s Ser v SRL, având
CUI:24580576, cu sediul în Blaj, Str.Tudor
Vladimirescu, Nr.55A, Camera 3, Județul
Alba, angajează: Muncitor necalificat la
demolarea clădirilor, căptușeli zidărie,
plăci mozaic, faianță, gresie, parchet cu
cod COR 931301- 3 posturi. Cerințe:
studii medii, cunoștințe de limbă engleză,
cunoștințe în domeniul construcțiilor.
Selecția are loc în data de 20.07.2022,
ora 10.00, la sediul societății.

CITAŢII
l Publicare dispozitiv sentinţa civilă
585/2022 pronunțată de Judecătoria
Moineşti în dosarul 1978/260/2021:
Admite acţiunea privind pe reclamanta
Radu Viviana, cu domiciliul ales: Comănești, Cabinet Avocat Duca Ștefan Cristian, str.Nufărului, bl.5, sc.B, ap.13, jud.
Bacău şi pe pârâtul Macsim Neculai,
domiciliat com.Drăgănești, sat Orțăști,
str.Berzei, la fam.Macsim Virgil, nr.26,
jud.Neamţ, având ca obiect divorţ.
Des f ace c ăs ătoria încheiat ă în
12.11.2016 cu nr.81 la Primăria oraşului
Dărmănești, jud.Bacău, din culpa exclusivă a pârâtului.

l SC Ground Investment Corp SRL,
titular al planului “Construire centrala
electrica fotovoltaica <Babadag Solar>;
panouri fotovoltaice, echipare statie de
transformare existenta, linie electrica
subterana pentru interconectare,
drumuri pentru acces si organizare de
santier; Construire instalatie de producere hidrogen verde”, cu amplasamentul în extravilan Oras Babadag,
judeţul Tulcea, tarla 1, parcela: 3, CF
30071, anunţă publicul interesat asupra
depunerii primei versiuni a planului la
APM Tulcea, în vederea obţinerii
avizului de mediu. Informaţiile privind
varianta de plan pot fi consultate la
sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Tulcea: str. 14 Noiembrie, nr. 5,
Tulcea şi la sediul titularului, S.C. Ground
Investment Corp S.R.L. mun. Bucuresti,
sector 2, str. Maria Rosetti, nr. 8A,
camera 2, et. 4, ap.5, zilnic, de luni până
joi, între orele 8.30-16.00 si vineri între
orele 8.30-13.30.Observaţiile publicului
se primesc zilnic în scris la sediul APM
Tulcea în termen de 18 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.
l New Sky Apartments S.R.L. titular al
proiectului „Construire ansamblu rezidential 2S+P+10E+11D+Eth si partial
2S+P+6E, imprejmuire si racord utilitati“ anunta publicul interesat asupra
luarii deciziei etapei de incadrare de
catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul
„Construire ansamblu rezidential 2S +P
+10E +11D+Eth si partial 2S+P+6E,
imprejmuire si racord utilitati“, propus
a fi amplasat in Bucuresti, sector 1, str.
Ocna Sibiului nr.32-44. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o
fundamenteaza pot fi consultate la
sediul APM Bucuresti din Bucuresti,
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, in
zilele de luni-vineri, intre orele 9.00
-12.00, precum si la urmatoarea adresa
de internet http://apmbuc.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 FLP BET ZBR S.R.L., cu sediul în satul
Slobozia Bradului, comuna Slobozia
Bradului, județul Vrancea, solicită la
A.P.M. Vrancea, obținerea autorizației
de mediu conform Ordinului MMDD nr.
1798/2007 cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr. 195/2005
privind protecția mediului, aprobată
prin Legea nr. 265/2006, art. 12, pentru

obiectivul „Stație de producție a betoanelor” amplasat în satul Slobozia
Bradului, comuna Slobozia Bradului
T.47, P.951/7, județul Vrancea. Eventualele propuneri și sugestii/observații ale
publicului, privind activitatea menționată, se vor prezenta în scris, sub
semnătură și cu datele de identificare,
de luni până joi, între orele 8,00 –16,00,
și vineri între orele 8,00 –14,00, la
sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Vrancea, din Focșani, str.
Dinicu Golescu, nr. 2, telefon
0237.216.812, unde se poate consulta
și documentația tehnică depusă.
l Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cu sediul în Bvd. Libertăţii nr. 12,
Sector 5, Bucureşti, titular al Strategiei
Naționale privind Adaptarea la Schimbările Climatice pentru perioada 2022-2030
cu perspectiva anului 2050 și a Planului
Național de Acţiune pentru implementarea Strategiei Naționale privind Adaptarea la Schimbările Climatice, anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu
pentru strategia și planul menționate
anterior și declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a strategiei și a
planului aferent pot fi consultate la
adresa de web: http://mmediu.ro/articol/
strategia-nationale-privind-adaptarea-la-schimbarile-climatice-pentru-perioada-2022-2030-cu-perspectiva-anului-2050-snasc-si-a-planului-national-de-actiune-pentru-implementarea-strategiei-nationale-privind-adaptarea-la-schimbarile-climatice-pnasc/5384
și la sediul Ministerului Mediului, Apelor
și Pădurilor cu sediul în bld. Libertății,
nr.12, sect. 5, București, de luni până
vineri între orele 8.30 –17.00. Observații/
comentarii și sugestii se primesc în scris
la sediul Ministerului Mediului, Apelor și
Pădurilor și pe adresa de e-mail evaluare.
impact@mmediu.ro, în termen de 18 zile
lucrătoare de la data publicării anunțului.
l Unitatea administrativ-teritorială al
orașului Vlăhița, din județul Harghita,
anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele nr.27, 28, 32, 35, 40, 49, 63, 72, 98,
115, începând cu data de 28.07.2022,
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăriei Orașului Vlăhița, conform
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările
și completările ulterioare. Cererile de
rectificare formulate în legătura cu
documentația afișată pot fi depuse la
sediul Primăriei Orașului Vlăhița în
zilele lucrătoare, pe perioada afișării și
pe pagina de internet special creată de
către Agenția Națională de Cadastru și
Publicitate Imobiliară în acest scop:
http://www.ancpi.ro/pnccf/.
l Prin prezenta aducem la cunoștință
tuturor celor interesați că la data de 5
noiembrie 2021, a decedat numitul
Toncean Nicolae, cu ultimul domiciliu în
Ploiești, str.Grindului, nr.1, bl.c2, et.1,
ap.34. Cauza succesorală se află pe
rolul Biroului individual notarial
Pușcașu Ion, Ploiești, str.Cumpătul, nr.8,
bl.H11, Ap.1, tel.0244.577.388. Orice
persoană care pretinde că are calitățile
de moștenitor legal sau testamentar,
este rugat să se adreseze Biroului Notarial mai sus menționat.

l În conformitate cu prevederile Legii
Apelor nr.107/1996, cu modificările şi
completările ulterioare, titularul Nicola
Vasile, Micle Nicolaie Gheorghe, Micle
Carmen Elena, Zavolan Mihai-Doru și
Zavolan Anca-Veronica, cu sediul în
Moșnița Nouă, strada Bisericii, nr.6,
judeţul Timiș, tel. 0752.291.918, intenţionez să solicit de la Administraţia
Bazinală de Apă Banat avizul de Gospodărire a Apelor pentru proiectul: P.U.Z.
-Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii,
extravilan Moșnița Nouă, parcela cu
C.F.nr.412981 și nr.419557, judeţul
Timiș. Această investiţie este nouă,
urmând a fi realizată din surse proprii
de către Nicola Vasile, Micle Nicolaie
Gheorghe, Micle Carmen Elena,
Zavolan Mihai-Doru și Zavolan
Anca-Veronica. 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 sau la adresa:
B-dul 16 Decembrie 1989 nr.2, Timiş o ar a, ju d e ţ ul T imi ş, tel efo n:
0256.491.848, fax: 0256.491.798,
e-mail: dispecer@dab.rowater.ro, după
data de 03.08.2022.
l Societatea Impact Developer
&Contractor SA („Societatea”), cu sediul
social în municipiul București, Sectorul 1,
Drumul Pădurea Mogoșoaia nr. 31-41,
cod poș tal 014 0 43, cod f isc al:
RO1553483, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă
T.M.B.sub nr.J40/7228/2018, prin
Director General Constantin Sebeșanu și
Sorin Apostol, Administrator -Persoană
Împuternicită, solicită de la A.N.„Apele
Române” A.B.A.Argeș-Vedea, S.G.A.
Ilfov-București, Aviz de gospodărire a
apelor pentru realizarea investiției
Construire gospodărie de canalizare,
rețea alimentare cu apă potabilă, branșamente apă potabilă, rețea de canalizare menajeră și canalizare pluvială,
racorduri canalizare menajeră și canalizare pluvială, împrejmuire incintă,
drumuri incintă, construcții anexe
pentru întreținere și mentenanță, record
electric, rețea de iluminat incintă, sistem
antiefracție și lucrări conexe, executate
în domeniul privat, conform Certificat de
urbanism 15/1TEIDD/M/ 712 din
29.03.2021. Persoanele care doresc
informații suplimentare sau care intenționează să transmită observații, sugestii
și recomandări se pot adresa solicitantului la adresa de mail: office@impactsa.
ro, Ionuț Tudor, 0729.100.172.

SOMAŢII
l Dosar nr.469/286/2022. Data
emiterii: 14.07.2022. Somație privind
uzucapiunea art.1052 N.C.P.C. Prin
cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Răducăneni, la data de 29.03.2022,
reclamantul Agignoaei Vasile, domiciliat
în sat/com.Moşna, jud.laşi, cu domiciliul
ales pentru comunicarea actelor de
procedură la cabinet avocat Cozianu
Gabriela, din mun.laşi, Aleea Muşatini
nr.5, bl.M10, sc.B, parter, ap.3, jud.laşi, a
invocat dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune extratabulară, de
10 ani, asupra terenului în suprafaţă
totală de 3.021mp, situat în intravilan
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Moșna, aferent casei de locuit, teren în
tarlaua 23, compus din parcela 952
-arabil -126mp, parcela 953 -vii -866mp,
parcela 954 -livezi -1.588 mp, parcela
951 -curți construcţii -441mp, având ca
vecini: la nord -Negru Şt., la est -DJ5359,
la sud -Radu Ioana, la vest -Dima Șt.
Prezenta somaţie se adresează tuturor
celor interesaţi să facă opoziţie în
termenul de 6 luni, prevăzut de
art.1052 din Codul de procedură civilă,
care se calculează de la emiterea celei
din urmă publicaţii, după care se va
trece la judecarea cererii.
l Dosar nr. 755/286/2022. Data
emiterii: 14.07.2022. Somaţie privind
uzucapiunea art.1052 N.C.P.C. Prin
cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Răducăneni, la data de 02.06.2022
reclamanții Ţurcanu Carmen şi Ţurcanu
Ion, domiciliaţi în sat/com.Răducăneni
nr.465, jud.Iaşi, cu domiciliul ales
pentru comunicarea actelor de procedură la cabinet avocat Cozianu
Gabriela, din mun.laşi, Aleea Muşatini
nr.5, bl.M10, sc.B, parter, ap.3, jud.Iaşi,
au invocat dobândirea dreptului de
proprietate prin uzucapiune extratabulară, 10 ani, asupra terenului în suprafaţă totală de 968 mp, situat în
intravilan sat Răducăneni, com.Răducăneni, jud.laşi, tarlaua 61, parcelele 1853
CC (300mp) şi 1852 arabil (668mp),
având ca vecini pe Timofte Marin,
Amariei Elena, nr.cadastral 61453,
drum sătesc. Prezenta somaţie se adresează tuturor celor interesaţi să facă
opoziţie în termenul de 6 luni, prevăzut
de art.1052 din Codul de procedură
civilă, care se calculează de la emiterea
celei din urmă publicaţii, după care se
va trece la judecarea cererii.

LICITAŢII
l Lichidatorul vinde prin licitaţie
publică grupul de active Restaurant
Crama din staţiunea Neptun, jud.
Constanţa, teren 3.730,28 mp,
construcţii restaurant + 3 anexe 1.143
mp și echipamente tehnologice,
mijloace fixe și obiecte de inventar, la
preţul de 4.500.000 lei, fără TVA. Tel.
0730.081953.
l Lichidator judiciar, organizează licitație publică, competitivă, cu strigare,
cu preț în urcare, pentru autovehicul
marca Nissan Pathfinder, an fabricatie
2007, 2488 cmc, motorină, 126Kw,
204.623 km, la pretul de 12.650 lei, preț
la care se adaugă TVA. Licitatia va avea
loc la data de 21.07.2022 ora 11, în
Ploiesti, P-ta Victoriei, nr.7, bl.A Est,
ap.51, Județul Prahova. În cazul în care
bunul nu se vinde, licitația va fi reluată
în datele de 22.07.2022 ora 11,
respectiv 25.07.2022, ora 11. Înscrierea
la licitatie se face cu cel putin 2 (două)
zile înainte de data fixată pentru licitatie. Vânzarea se va realiza conform
caietului de sarcini și a regulamentului
de vânzare întocmite de către lichidatorul judiciar, înscrisuri ce se procură de
la sediul lichidatorului. Pentru înscriere
sunt necesare documentele menționate
în caietul de sarcini. Costul caietului de
sarcini este de 1000 lei. Achizitionarea
caietului de sarcini este obligatorie
pentru toți participanții la licitație. Informatii suplimentare la tel: 0744920534,
email: tempoinsolv@gmail.com.

l Debitorul Gogonetu Melania
Gabriela Intreprindere Individuala,
sediul social in com Şimian, sat dudaşu,
str. DC11, nr. 156, jud. Mehedinţi, CUI
36145916, F25/292/2016, aflat în
procedura simplificata de faliment
conform Sentintei nr. 18/2021 din data
de 02.06.2021, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de
Contencios Administrativ si Fiscal, în
dosarul nr. 286/101/2021, prin lichidator judiciar Consultant Insolvenţă
SPRL Filiala Bucureşti, cu sediul in Mun.
Bucureşti, str. Barbu Delavrancea nr. 7,
etaj 1, ap. 2bis, sector 1 şi sediul procesual ales în Mun. Drobeta Turnu
Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, jud.
Mehedinţi, CUI 43503529 , înregistrată
în RFO II sub nr. 1266, prin asociat coordonator Neagoe Roxana-Violeta,
scoate la vânzare la preturi diminuate
cu 15% fata de preturile stabilite prin
Raportul de Evaluare nr. 27 din data de
07.03.2022, conform hotararii adunarii
creditorilor din data de 14.07.2022,
urmatoarele bunuri mobile mijloace
fixe: - de tipul utilaje: 1. Remorca Rema
Meusel (an aprox. 1980), tip/varianta:
MTCHLW 20/57/2 // TRAILER, numar de
identificare W09PCL220YEM17066,
masa proprie (kg) aprox. 4000, 2 axe,
capacitate incarcare – 18000kg,
culoare gri, anvelope 8.25-15 18PR,
starea tehnica constatata precara, in
functiune, localizata in Sat Halanga,
Comuna Izvoru Barzii, Mehedinti – la
valoarea de piata de 1.900,00 Euro
exclusiv TVA (echivalent in lei la cursul
BNR din ziua platii); - de tipul deseuri: 2.
Linie reciclare mase plastice localizata
in Sat Halanga, Comuna Izvoru Barzii,
Mehedinti – la valoarea de piata de
1.029,00 Euro exclusiv TVA (echivalent
in lei la cursul BNR din ziua platii); 3.
Echipament folie localizata in Sat
Halanga, Comuna Izvoru Barzii, Mehedinti - la valoarea de piata de 413,00
Euro exclusiv TVA (echivalent in lei la
cursul BNR din ziua platii). Licitaţia va
avea loc la biroul lichidatorului judiciar
din Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A,
jud.Mehedinti la data de 22.07.2022,
orele 14:00. In situatia in care la licitatia
publica din data de 22.07.2022 bunurile
nu vor fi valorificate, licitatia se va relua
in aceleasi conditii si la aceeasi ora (ora
14:00) in data de 08.08.2022 si in data
de 19.08.2022. Titlul executoriu în baza
căruia lichidatorul judiciar procedează
la vânzarea bunurilor mobile descrise
anterior, il reprezinta Sentinta nr.
18/2021 din data de 02.06.2021,
pronunţată de Tribunalul Mehedinti, în
dosarul nr. 286/101/2021 prin care s-a
dispus deschiderea procedurii simplificate de faliment impotriva debitoarei
Gogonetu Melania Gabriela Intreprindere Individuala. Participarea la licitaţie
este condiţionată de consemnarea în
contul unic de insolventa al debitoarei
Gogonetu Melania Gabriela Intreprindere Individuala, cu cel putin o zi
inainte de data stabilita pentru inceperea licitatiei, a unei cauţiuni de 10%
din preţul de pornire pentru fiecare
bun mobil pe care intentioneaza sa-l
achizitioneze precum şi achiziţionarea
caietului de sarcini in suma de 300,00
lei plus TVA pentru toate bunurile
mobile, respectiv 100,00 lei plus TVA
pentru un singur bun mobil pe care
intenţionează sa il achizitioneze. Cont
deschis la Banca Romaneasca S.A. Dr.
Tr.Severin, sub nr. RO11 BRMA 0999
1000 9452 5138. Invităm pe toti cei
care vor să participe la şedinţa de licitaţie să transmita oferte de cumpărare
și documentele în copie xerox din care
rezultă faptul că a fost achitată garanția
de licitație și contravaloarea caietului
de sarcină la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro. Avand in
vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19 (CORONAVIRUS), lichidatorul judiciar recomanda
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ca participarea la licitatie sa se realizeze
cu respectarea masurile propuse de
autoritati de autoprotectie (masca,
distantare sociala, etc.). Somam pe toti
cei care pretind vreun drept asupra
bunurilor mobile descrise anterior sa
anunte lichidatorul judiciar inainte de
data stabilita pentru vânzare în termen,
sub sanctiunea prevazută de lege.
Relaţii suplimentare la telefoanele:
0754.704.704, 0252/354.399, email
office@consultant-insolventa.ro, sau la
sediul profesional al lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str. Zăbrăuțului
nr.7A, jud.Mehedinti. Gogonetu
Melania Gabriela Intreprindere Individuala prin lichidator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL Filiala Bucureşti prin
Neagoe Roxana-Violeta.
l Debitoarea, SC Tecnogreen SRL - în
faliment, in bancruptcy, en faillite, cu
sediul în Dr.Tr.Severin, str. George
Cosbuc nr.3A, Camera 2, Sc.1, Et.
Subsol, Ap.3, jud.Mehedinti, CIF:
15195512, J25/302/2016, prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa
SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in Dr. Tr.
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud.
Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata
in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant
asociat coordonator Serban Valeriu,
conform Sentintei nr. 51/2021 din data
de 03.11.2021, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de
Contencios Administrativ si Fiscal, în
dosarul nr. 2726/101/2018 si Debitoarea, SC D&G Agricolture Enterprise
SRL - în faliment, in bancruptcy, en
faillite, cu sediul în Dr. Tr. Severin, str.
George Cosbuc nr.3A, sc.1, subsol, ap.3,
cam.2, jud.Mehedinti, J25/272/2006,
C.U.I. 18704890, prin lichidator judiciar,
Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis,
cu sediul ales in Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, CUI
38704372, inregistrata in RFO II sub nr.
0918, prin reprezentant asociat coordonator Serban Valeriu, conform
Sentintei nr. 43/2021 din data de
06.10.2021, pronunţată de Tribunalul
Mehedinti Secţia a II - a Civilă de
Contencios Administrativ si Fiscal, în
dosarul nr. 1726/101/2019, Vând in
bloc teren extravilan si investitie de vita
de vie cu sistem de sustinere in suprafata totala de de 2.801.872 mp (280
hectare) situat in comuna Punghina,
jud. Mehedinti, pornind de la pretul
total de 2.015.055,00 Euro pret
neafectat de T.V.A. (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii). Valoarea
investiei (vita de vie si sistem sustinere)
aflata pe terenul extravilan este in
cuantum de 0,00 Euro conform Raportului de evaluare nr. 68/16.06.2022 si
Raport de evaluare nr. 67/14.06.2022.
Lichidatorul judiciar mentioneaza faptul
ca, asupra bunurilor imobile enumerate
mai sus detin un drept de ipoteca
legala creditorii: D.G.R.F.P. Craiova –
A.J.F.P. Mehedinti, Primaria Punghina,
Mollificio Bortolussi SRL, M.C. Vivai
Italia S.C.A. si Cabinet Av. Predescu
Daniela. Licitaţia va avea loc la biroul
lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin,
str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti la
data de 03.08.2022, orele 14:00. Titlul
executoriu în baza căruia lichidatorul
judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile il reprezinta Sentinta nr.
51/2021 din data de 03.11.2021, prin
care s-a dispus deschiderea procedurii
de faliment impotriva debitoarei SC
Tecnogreen SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de
Contencios Administrativ si Fiscal, în
dosarul nr. 2726/101/2018, respectiv
Sentinta nr. 43/2021 din data de
06.10.2021, prin care s-a dispus deschiderea procedurii de faliment impotriva
debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL pronunţată de Tribunalul
Mehedinti Secţia a II - a Civilă de
Contencios Administrativ si Fiscal, în

dosarul nr. 1726/101/2019. Participarea la licitaţie este condiţionată de
consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei SC Tecnogreen SRL
deschis la Banca Romaneasca S.A.
Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub
nr. RO11BRMA0999100083622047,
pana la data de 02.08.2022 orele 17.00
a unei cauţiuni de 10% din preţul de
pornire al licitatiei, respectiv suma de
136.966,50 EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii)
din totalul de 1.369.665,00 EURO
exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul
BNR din ziua platii) precum şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma de
1.000,00 lei+TVA. De asemenea, participarea la licitaţie este condiţionată de
consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei SC D&G Agricolture
Enterprise SRL deschis la Banca Romaneasca S.A. Sucursala Drobeta Turnu
Severin, sub nr. RO11 BRMA 0999 1000
8794 9896, pana la data de 02.08.2022
orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% din
preţul de pornire al licitatiei, respectiv
suma de 64.539,00 EURO exclusiv TVA
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii) din totalul de 645.390,00 EURO
exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul
BNR din ziua platii), respectiv contravaloare caiet de sarcini in suma de 1000
lei+TVA. Invităm pe toti cei care vor să
participe la şedinţa de licitaţie să transmita oferte de cumpărare, documentele în copie xerox din care rezultă
faptul că au fost achitate garanțiile de
licitație, contravaloarea caietului de
sarcini, actele prevazute in caietul de
sarcini pentru participare la licitatie, la
adresa de email: office@consultant-insolventa.ro. sau la sediul ales al lichidatorului judiciar. Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra bunurilor
imobile descrise anterior sa anunte
administratorul judiciar inainte de data
stabilita pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege. Relaţii
s u p l i m e n t a r e l a t e l e f o a n e l e:
07 5 6 4 8 2 0 3 5, 0742 5921 8 3
0252/354399, email office@consultant-insolventa.ro, sau la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Municipiul Dr.
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A,
judetul Mehedinti. SC Tecnogreen SRL
si SC D&G Agricolture Enterprise SRL
prin lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis, prin ec. Serban
Valeriu.
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:
Primăria Comunei Todirești, cu sediul
administrativ în comuna Todirești, sat
Todirești, nr.174, județul Suceava,
telefon 0230/539.535, fax
0230/539.543, e-mail: primariatodiresti@yahoo.com, cod fiscal 4326922.
2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: 168 de parcele
(loturi) de teren, în suprafață totală de
151.754mp, aparținând domeniului
privat al Comunei Todirești, situate în
intravilanul Comunei Todirești, județul
Suceava, conform caietului de sarcini,
H.C.L.nr.41/14 iunie 2022 și temeiul
legal O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției sau se pot consulta pe site-ul
www.comunatodiresti.ro, la secțiunea
Monitorul Oficial local -hotărâri.
3.2.Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul
vânzătorului, de la care pot obține un
exemplar din documentația de atri-

buire: Primăria Comunei Todirești,
comuna Todirești, sat Todirești, nr.174,
județul Suceava. 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: 50 lei/ exemplar,
ce se achită numerar la Casieria instituției sau se pot descărca gratuit de pe
site-ul: www.comunatodiresti.ro.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 01.08.2022, ora 10.00. 4.
Informații privind ofer tele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 09.08.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa
la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Todirești, nr.174,
județul Suceava. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta:
într-un singur exemplar original, în
două plicuri sigilate, unul exterior și
unul interior. 5.Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 09.08.2022, ora 12.00,
Comunei Todirești, nr.174, județul
Suceava. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția
de Contencios Administrativ a Tribunalului Suceava, municipiul Suceava, Str.
Ștefan cel Mare nr.62, județul Suceava,
telefon 0230/214.94 8, fax
0230/522.296, e-mail: trsv-arhcont@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 18.07.2022.
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:
Primăria Comunei Măguri-Răcătau,
comuna Măguri-Răcătău, sat
Măguri-Răcătau, Str.Principală nr.88,
judeţul Cluj, cod poştal 407365, telefon
0264/334.433, email: primariamaguriracatau@yahoo.com, cod fiscal
4546979. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:
Spaţiul în suprafață de 70,87 mp,
amplasat în imobilul Clădire centrală
termică, situat în comuna Măguri-Răcătău, judeţul Cluj, sat Măguri-Răcătău,
Str.Principală FN, conform caietului de
sarcini, în scopul desfăşurării activităţii
de spațiu comercial, bunul aparţine
domeniului public al C omunei
Măguri-Răcătău, conform H.C.L. nr.
4 0 / 1 4 . 0 7. 2 0 2 2
ș i
O.U.G.nr.57/03.07.2019 privind Codul
Administrativ. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire:
la cerere, de la sediul instituţiei, pe
suport de hârtie sau USB sau electronic
prin e-mail: primariamaguriracatau@
yahoo.com. 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: Compartiment
Financiar-Contabil din cadrul Primăriei
Comunei Măguri-Răcătău, comuna
Măguri-Răcătău, sat Măguri-Răcătău,
Str.Principală nr.88, județul Cluj.
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: 50Lei/exemplar, care se achită
prin numerar la Casieria Primăriei
Comunei Măguri-Răcătău sau prin
Ordin de plată în contul organizatorului
licitației, respectiv contul nr. RO48
TREZ 2162 1180 250X XXXX, deschis la
Trezoreria Cluj Napoca, cod fiscal
4546979. 3.4.Data-limită pentru solici-
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tarea clarificărilor: 09.08.2022, ora
11.00. 4 .Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertel o r : 2 3.0 8 . 2022, o r a 0 9.0 0.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Măguri-Răcătău, comuna Măguri-Răcătău, sat
Măguri-Răcătău, Str.Principală nr.88,
județul Cluj, Birou Achiziţii. 4.3.Numărul
de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar. 5.Data și
locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
23.08.2022, ora 11.00, Primăria
Comunei Măguri-Răcătău, comuna
Măguri-Răcătău, sat Măguri-Răcătău,
Str.Principală nr.88, județul Cluj, Sala de
şedinţă. 6.Denumirea, adresa, numărul
de telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Judecătoria Huedin,
Huedin, Str.Avram Iancu nr.2, județul
Cluj, cod poştal 405400, telefon
0264/351.788, fax 0264/353.160,
email: jud-huedin@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 18.07.2022.
l 1.Informații generale privind concedentul: UAT Comuna Chiajna, cu sediul
în judeţul Ilfov, localitate Chiajna, sat
Dudu, Str.Speranței, nr.1bis, CIF:
4364527, telefon: 021.436.11.22, registratura@primariachiajna.ro, persoană
de contact: d-na Roxana Ștefania Tudorache. 2.Informaţii generale privind
obiectul concesiunii: imobil aparținând
domeniului public de interes local al
Comunei Chiajna, situat în Parcul Orhideelor, comuna Chiajna, sat Dudu, str.
Orhideelor, nr.23, jud. Ilfov, în Tarla
74/4, Parcela 1, Lot 3/1, construit la sol:
67 mp, S. construită desfășurată: 67
mp, înscris în CF nr.64936 a UAT
Comuna Chiajna, cu nr.topografic
64936-C1; 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea prin
care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul
Primăriei Comunei Chiajna. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: Casieria
Primăriei Comunei Chiajna, din judeţul
Ilfov, localitate Chiajna, sat Dudu, Str.
Speranței, nr. 1bis. 3.3.Costul şi condițiile de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr.54/2006: 200Lei/exemplar, se achită cu numerar la Casieria
Primăriei Comunei Chiajna.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 29.07.2022, ora 16.00. 4.
Informații privind ofer tele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 10.08.2022, ora 10.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Chiajna, judeţul Ilfov,
localitate Chiajna, sat Dudu, Str.
Speranței, nr.1bis. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Oferta se depune într-un
singur exemplar, semnat de ofertant,
exemplar ce conține două plicuri sigilate, unul exterior (cu documentele de
valabilitate ale ofertei) şi unul interior
(cu oferta propriu-zisă). 5.Data şi locul
la care se va desfășura ședința publică
de deschidere a ofertelor: 10.08.2022,
ora 10.15, la sediul Primăriei Comunei
Chiajna, din judeţul Ilfov, localitate
Chiajna, sat Dudu, Str.Speranței, nr.1bis.
6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail
a instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanței: Secția Civilă a Tribunalului Ilfov, cu sediul în județul Ilfov,
oraș Buftea, str. Știrbei Vodă nr.24,
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anunțuri

telefon 021.312.23.43, trif-reg-civ@
just.ro. Eventualele contestații și soluționarea litigiilor apărute în legătură cu
atribuirea, încheierea, executarea,
modificarea şi încetarea contractului
de închiriere de bunuri proprietate
publică se realizează în termenele și
condi țiile prev ăzute de Legea
544/2004, cu modificările și completările ulterioare. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
15.07.2022.

www.jurnalul.ro
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:
Primăria Municipiului Bacău, municipiul
Bacău, Str.Mărășești nr.6, județul Bacău,
telefon 0234/581.64 4, fax
0234/588.757, e-mail: roxana.bancila@
primariabacau.ro, cod fiscal 4278337. 2.
Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: teren intravilan,
în suprafață de 105,60mp, cur ți
construcții, situat în Municipiul Bacău,
Str.Gheorghe Donici FN, aparținând
domeniului privat al Municipiului Bacău,
conform caietului de sarcini, H.C.L. nr.
243/27.05.2022 și temeiului legal
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire:
prin solicitare scrisă, de la sediul instituției, Primăria Municipiului Bacău
-Direcția Patrimoniu -Serviciul Evidență
Patrimoniu. 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: Direcția Patrimoniu -Serviciul
Evidență Patrimoniu, din cadrul Primăriei
Municipiului Bacău, Str.Pieții nr.1, județul
Bacău. 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: 55,40 lei/exemplar, se achită
numerar la Direcția Impozite și Taxe
Locale, din cadrul Primăriei Municipiului
Bacău, Str.Vasile Alecsandri nr.6, județul
Bacău sau prin OP în contul RO28 TREZ
0615 006x xx00 0234, deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, cod fiscal
4278337. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 01.08.2022, ora
14.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
09.08.2022, ora 16.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Centrul de
Informare Cetățeni din cadrul Primăriei
Municipiului Bacău, Str.Nicolae Titulescu
nr.3, județul Bacău. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: se depun într-un singur exemplar,
în două plicuri sigilate. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de

deschidere a ofertelor: 10.08.2022, ora
10.00, Primăria Municipiului Bacău
-sediul 2, municipiul Bacău, Str. Pieții
nr.1, județul Bacău. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau adresa
de e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția a
II-a Civilă şi de Contencios Administrativ
şi Fiscal a Tribunalului Bacău, municipiul
Bacău, Str.Ștefan cel Mare nr.4, județul
Bacău, telefon 0234/514.419, fax
0234/525.211, e-mail: tr-bacau-reg2@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 18.07.2022.
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:
Primăria Comunei Pârșcoveni, cu sediul
în comuna Pârșcoveni, Str.Ștefan Pârșcoveanu nr.223, judeţul Olt, telefon/fax
0249/455.308, e-mail: clpirscoveni@
yahoo.com, cod fiscal 4395043. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: spațiu în suprafață de 11,72mp, încăperea nr.7 -vestiar,
din imobilul „Bloc specialiști” (P+1), et.1,
ap.4, situat în comuna Pârșcoveni, Str.
Dealu Morii nr.97, județul Olt, aparținând
domeniului public al Comunei Pârșcoveni, înscris în CF 50537 Pârșcoveni, nr.
cadastral 50537-C1, pentru desfășurarea
de activități de frizerie, conform caietului de sarcini, H.C.L. Pârșcoveni
nr.21/20.04.2022 și temeiului legal:
OUG.nr.57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire:
la cerere de la Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei Comunei Pârșcoveni sau de pe site-ul instituției: http://
primariapirscoveni.ro. 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: Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei
Comunei Pârșcoveni, cu sediul în
comuna Pârșcoveni, Str.Ștefan Pârșcoveanu nr.223, judeţul Olt. 3.3.Costul și
condițiile de plată pentru obținerea
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acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019
privind Codul administrativ: gratuit.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 01/08/2022, ora 16.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 09/08/2022, ora
13.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Registratura Primăriei Comunei
Pârșcoveni, cu sediul în comuna Pârșcoveni, Str.Ștefan Pârșcoveanu nr.223,
judeţul Olt. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă:
într-un singur exemplar, în două plicuri
sigilate -unul exterior și unul interior. 5.
Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 10/08/2022, ora 10.00, în Sala de
ședințe a Primăriei Comunei Pârșcoveni,
cu sediul în comuna Pârșcoveni, Str.
Ștefan Pârșcoveanu nr.223, judeţul Olt.
6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Olt, Slatina,
Str.Mânăstirii nr.2, județul Olt, cod poștal
230038, telefon 0249/414.989, fax
0249/437.370, e-mail: tribunalul-olt@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 18/07/2022.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Primăria Oraşului
Cehu Silvaniei, Cehu Silvaniei, P-ţa Trandafirilor nr.35, judeţul Sălaj, telefon
0260/650.355, fax 0260/650.355, email
urbanism@primaria-cehusilvaniei.ro,
cod fiscal 4291859. 2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: teren intravilan în suprafaţă de
17mp, aparţinând domeniului public al
Oraşului Cehu Silvaniei, conform caietului de sarcini, situat în oraşul Cehu
Silvaniei, Str.Gheorghe Pop de Băseşti,
în faţa blocului 1/b, conform H.C.L.
Cehu Silvaniei nr.46 din 30.06.2022, în
baza temeiului legal
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în

posesia unui exemplar al documentației
de atribuire: prin solicitare scrisă de la
sediul instituţiei. 3.2.Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul
de urbanism, cam.208, Primăria
Orașului Cehu Silvaniei, P-ţa Trandafirilor nr.35, județul Sălaj. 3.3.Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul: 100
de lei/ exemplar, care se pot achita
numerar la Casieria Primăriei, cam.18.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 01.08.2022, ora 14.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 09.08.2022, ora
15.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Secretariatul Primăriei
Oraşului Cehu Silvaniei, P-ţa Trandafirilor nr.35, județul Sălaj. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un singur exemplar. 5.
Data şi locul la care se va desfăşura
sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 10.08.2022, ora 10.00, la sediul
Primăriei Orașului Cehu Silvaniei, P-ţa
Trandafirilor nr.35, județul Sălaj, Sala de
şedinţă. 6.Denumirea, adresa, numărul
de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul
Sălaj, Zalău, Str. Tudor Vladimirescu
nr.10, județul Sălaj, telefon/fax
0260/611.085 /0260/611.551, e-mail:
trsj@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 18.07.2022.

PIERDERI
l Declar pierdut act/contract de concesiune nr. 1764/1989, în Cimitirul Central,
Constanța, figura B, lot 2427, în suprafață de 4,50 mp, pe numele Radu
Constantin. Îl declar nul.
l Pierdut certificat ambarcaţiune de
agrement seria 15285 nr. 0602 ambarcaţiune Brăila, eliberat de Căpitănia
Portului Brăila, la data de 16 septembrie
2005. Se declară nul.
l Clubul de Tenis Adrian Marcu SRL, CUI:
30213876, nr.J40/5678/2012, declară
pierdute și nule certificatele de înregistrare și constatatoare ale societății.

