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OFERTE SERVICIU
l SC Agro Pain D’OR SRL, cu sediul în Sat
Bila, Comuna Schitu, Strada Plopilor, Nr.1,
camera 1, Parter, Judeţ Giurgiu, angajează
femeie de serviciu. Relaţii la telefon 0722227793.
l Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism organizează, la data de 6 septembrie 2021, concurs
pentru ocuparea a 2 posturi vacante temporar
de grefier cu studii superioare juridice, în cadrul
Serviciilor teritoriale Iași și Pitești. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021/412.32.26
sau la adresa www.diicot.ro -Carieră.
l SC Summer Trading SRL, având
CUI:4172742, cu sediul în Loc.Câmpulung,
Municipiul Câmpulung, Str.Traian, Nr.41, Județ
Argeș, angajează: mașinist la mașini pentru
terasamente, cod COR 834201- 6 posturi.
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba
engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor.
Selecția are loc în data de 21.07.2021, ora 08.00,
la sediul societății.
l SC Eduard Raul Auto SRL, având CUI:
36857620, cu sediul în Sat Vinga, Comuna
Vinga, Nr.655A, Județ Arad, angajează: fierar
betonist, cod COR 711402- 5 posturi; zidar
rosar-tencuitor, cod COR 711205- 3 posturi;
faianțar, cod COR 711201- 2 posturi. Cerințe:
studii medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor. Selecția are loc
în data de 21.07.2021, ora 08.00, la sediul societății.
l SC Euro Men Grup SRL, din Arad, angajăm
manipulant mărfuri pentru depozit legume-fructe. Cunoștințe limba turcă și engleză
constituie un avantaj. Asteptăm CV pe adresa
de e-mail: mengrup@yahoo.com pană la data de
21.07.2021.
l Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii
„Sf.Maria” Iași organizează concurs în
conformitate cu prevederile art.181 din Legea
nr.95/2006, privind reforma în domeniul
sănătății, O.M.S. nr.284/2007, cu modificările
și completările aduse de O.M.S. nr.954/2017 și
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean
Iași nr.921/09.11.2017 pentru aprobarea
Regulamentului intern privind aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru
ocuparea funcţiei de Director financiar-contabil. 1.Concursul se va desfăşura la sediul
Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii
„Sf.Maria” Iași, din strada Vasile Lupu,
nr.62, județul Iași. 2.Concursul cuprinde
următoarele probe: 2.1) etapa de selecție a

dosarelor de concurs -eliminatorie, organizată în data de 04.08.2021, ora 10.00; 2.2)
etapa de susţinere a probelor de evaluare:
-proba scrisă, un/o test-grilă/lucrare scrisă de
verificare a cunoştinţelor din bibliografia de
concurs, organizată în data de 11.08.2021, ora
09.00; -proba de susţinere a proiectului de
specialitate, organizată în data de 13.08.2021,
ora 12.00; -interviul de selecţie, organizat în
data de 13.08.2021, ora 14.00. 3.Dosarele de
înscriere se depun în perioada 21.07.202103.08.2021, ora 16.00, la sediul Spitalului
Clinic de Urgență pentru Copii „Sf.Maria”
Iași, din muncipiul Iași, strada Vasile Lupu,
nr.62, județul Iași, Serviciul Resurse Umane
-tel.0730.260.239, între orele 08.30-16.00
(luni-joi) și între orele 08.30-14.00 (vineri). La
concurs/examen se pot înscrie candidaţii care
îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii
generale și specifice de participare: Criterii
generale: a)au domiciliul stabil în România;
b)nu au fost condamnaţi definitiv pentru
săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de
serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a
unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni
săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; c)au o
stare de sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de
familie sau de unităţile sanitare abilitate; d)
nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare. Criterii specifice
pentru directorul financiar-contabil: 1.sunt
absolvenţi de învăţământ universitar de
lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic; 2.au cel puţin 2
ani vechime în specialitatea studiilor. Bibliografia pentru concurs, temele-cadru pentru
proiectul de specialitate sunt afişate la avizier
și pe site-ul unităţii www.sfmaria-iasi.ro.
Relaţii suplimentare se obţin de la persoana
care asigură secretariatul comisiei de concurs,
serviciul resurse umane: telefon 0730.260.239.

VÂNZĂRI CASE
l Vand casa, anexa + beci in Piatra Neamt,
str. Hangului, nr. 20, suprafata de teren
1110 mp. Relatii la telefon: 0742.073.886.

CITAȚII
l Se citează la Judecătoria Lipova, dosar
2022/250/2020, pârâta Milut Ana, în proces
cu Lingurar Alin Emanuel. Termen:
21.07.2021. Obiect: exercitare autoritate
părintească.
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l Se citează numitul Ciacâru Gheorghe, cu
ultimele domicilii cunoscute în comuna
Iana, jud. Vaslui și localit Reșița, str. Căminelor, bl.7, sc.2, parter, ap.10, jud. Caraș-Severin, la Judecătoria Reșița, în data de
06.10.2021, în calitate de pârât, în Dosar nr.
5969/115/2019.
l Se citează la sediul Biroului Individual
Notarial Vasile Vasilica Valentina, cu sediul
in municipiul Tulcea, strada 1848, numărul
13, bloc 6, scara B, apartament 6, parter,
judeţul Tulcea, la data de 17.08.2021, ora
10,30, persoanele cu vocaţie succesorală
legală sau testamentară, la succesiunea
defunctului Filip Haralambie, decedat la
data de 05.05.2021, fost cu ultim domiciliu în
Municipiul Tulcea, str. Ion Luca Caragiale,
numărul 18, bloc A5, scara A, apartament 3,
judeţul Tulcea, în Dosar succesoral
nr.120/2021, în vederea dezbaterii succesiunii.

DIVERSE
l S.C. Lidl Discount S.R.L. cu sediul social
în comuna Ariceștii Rahtivani, DN 72,
Crângul lui Bot, KM 73+810, sat Nedelea,
județul Prahova, anunţă public solicitarea de
obținere a autorizaţiei de mediu pentru
obiectivul „Supermarket LIDL” amplasat în
orașul Găești, str. Nicolae Titulescu, nr. 23B,
județul Dâmbovița. Eventualele propuneri şi
sugestii din partea publicului privind activitatea menţionată vor fi transmise în scris şi
sub semnătură la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Dâmbovița, municipiul
Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 1, tel:
0245.213.959/ 0245.213.944, E-mail: office@
apmdb.anpm.ro în zilele de luni -joi, între
orele 8.00–16.30, vineri 8.00–14.00.
l LIDL Romania SCS anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Modificări interioare, extindere,
modificare cantină și construire terasă,
centru logistic LIDL Chiajna, amenajare
incintă, spații plantate, branșamente și
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organizare de șantier”, propus a fi amplasat
în sat Chiajna, comuna Chiajna, Str. Industriilor, nr.19, județul Ilfov. Informațiile
privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Ilfov din municipiul București,
Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6 și la sediul
LIDL Romania SCS din sat Chiajna,
comuna Chiajna, Str. Industriilor, nr.19, etaj
1, cam E05, în zilele de luni-joi, între orele
08:00-16:30 și vineri între orele 08:00–14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Ilfov.
l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse si
Asociatii SPRL notifica creditorii cu privire
la deschiderea procedurii simplificate a
insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014,
impotriva debitoarei S.C. Quantum Building S.R.L. cu sediul in Sat Poiana
Campina, Comuna Poiana Campina, nr.
420, cam. 1, judetul Prahova,
J29/1835/2019, CUI 41138745, in dosarul
2834/105/2021 aflat pe rolul Tribunalului
Prahova, Sectia a II-a Civila, de Contencios
Administrativ si Fiscal. Termenul limita
pentru inregistrarea cererii de admitere a
creantelor asupra averii debitorului
–09.08.2021, termenul de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si publicarea in
BPI a tabelului preliminar de creante
18.08.2021, termenul de definitivare a tabelului creantelor –09.09.2021. Urmatorul
termen de judecata a fost fixat pentru data
de 01.10.2021. Pentru relatii: 021.318.74.25.
l Prin prezentul mesaj îmi cer scuze în mod
public față de rebusiștii Călin Bicăzan,
Mihai Gheorghe, Alex Toth și Răzvan Toth,
pentru faptul că în perioada martie-aprilie
2021 mi-am însușit și am transmis spre
publicare cu bună știință, în mai multe
reviste ale editurii Alias, integrame compuse
de către aceștia, sub semnătura mea ori cu
următoarele pseudonime care îmi aparțin:
Radu Lăutaru, Gabriela Butnariu, Titi Vasilescu, Francis Ustinov, Cornel Abăluță,
Florina Sofrone și Șerban Toth.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL
reprezentată prin asociat coordonator
Liscan Aurel, în calitate de lichidator judiciar al Credit Control SRL desemnat prin
hotararea din data de 15.07.2021, pronunţată de Tribunalul Ilfov - Secţia Civilă, în
dosar nr. 2160/93/2020*, notificã deschiderea falimentului prin procedură simplificată prevazută de Legea nr. 85/2014
împotriva Credit Control SRL, cu sediul
social în Oraş Popeşti Leordeni, Strada
Plopului, Nr. 33, CAM.5, Judet Ilfov, CUI
32396990, nr. de ordine în registrul comerţului J23/3208/2013. Persoanele fizice şi
juridice care înregistrează un drept de
creanţă împotriva Credit Control SRL, vor
formula declaraţie de creanţă care va fi
inregistrată la grefa Tribunalul Ilfov Secţia Civilă, cu referire la dosarul nr.
2160/93/2020* , în urmatoarele condiţii: a)
termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor în tabelul
creanţelor 30.08.2021; b) termenul limita
pentru verificarea creanţelor, intocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 10.09.2021; c)
termenul limita pentru definitivarea tabelului creanţelor la 06.10.2021; d) data
primei şedinţe a adunarii generale a creditorilor 16.09.2021, ora 14.00; e) adunarea
generală a asociaţilor Credit Control SRL
la data de 27.07.2021, ora 14.00 la sediul
lichidatorului judiciar.
l SC Eurogenetic SRL din Balş, str. N.
Bălcescu, nr.19, bl.23, sc.3, ap.40, judeţul
Olt, titular al proiectului „Amplasare siglă
şi extindere spaţiu depozitare carburanţi”,
anunţă publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de către
A.P.M.Olt. În cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul „Amplasare siglă şi extindere spaţiu depozitare carburanţi” propus
a fi amplasat în Balş, str. N.Titulescu,
nr.126B, judeţul Olt. 1.Proiectul deciziei de
încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M.Olt
din Slatina, str.Ion Moroşanu, nr.3, jud.
Olt, în zilele de luni-vineri, între orele
08.00-14.00, precum şi la următoarea
adresă de internet http://apmot.anpm.ro
(pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului). 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 autorităţii c ompe te nte pe ntr u prot ecţ i a
mediului.
l Rominu Mariana, având domiciliul în
Judeţul Caraș-Severin, comuna Bozovici,
sat Bozovici, nr.220, titular al Planului
Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială și
funcțiuni complementare”, localitatea
Giroc, județul Timis, c.f.404506, anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu
pentru planul menţionat şi declanşarea

etapei de încadrare. Prima versiune a
planului poate fi consultată la sediul
A.P.M.Timiș, strada Liviu Rebreanu,
nr.18-18A, localitatea Timișoara, judeţul
Timis, de luni până joi, între orele 09.0016.00, vineri între orele 09.00-13.00. Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în
scris la sediul A.P.M.Timiș, în termen de
18 zile de la data publicării anunţului.

precum și la următoarea adresă de internet
https://apmbuc.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 Administrare Imobiliare S.A. SA, titular
al proiectului 1.Construire hypermarket
parter pentru comercializare produse
alimentare și nealimentare, amplasare
container tip bufet imbiss, spațiu de servire
(cort imbiss), bazin rezervă incendiu,
amenajări exterioare în incintă (platformă
parcare, spații verzi, drumuri, trotuare),
împrejmuire, accese rutiere și pietonale,
organizare de șantier, stații încărcare vehicule electrice, container reciclare, padocuri
de cărucioare, bazin de retenție, amplasare
panouri publicitare, totem, pilon, reclamă
digitală, rețele tehnico edilitare incintă și
branșamente utilitare. 2.Construire
magazin retail cu regim de înălțime parter,
amenajarea de parcare supraterane,
amenajarea incintei cu spații verzi verzi,
mobilier urban, iluminat, accese rutiere,
amplasare mijloace publicitare, stații
încărcare vehicule electrice, alei carosabile
și pietonale, împrejmuire teren, construcție
post trafo, organizare de șantier în incintă,
rețele tehnico edilitare incintă și branșamente utilitare, anunță publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare
de către A.P.M.București, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, pentru proiectul 1.
Construire hypermarket parter pentru
comercializare produse alimentare si nealimentare, amplasare container tip bufet
imbiss, spațiu de servire (cort imbiss),
bazin rezervă incendiu, amenajări exterioare în incintă (platformă parcare, spații
verzi, drumuri, trotuare), împrejmuire,
accese rutiere și pietonale, organizare de
șantier, stații încărcare vehicule electrice,
container reciclare, padocuri de cărucioare,
bazin de retenție, amplasare panouri publicitare, totem, pilon, reclamă digitală, rețele
tehnico edilitare incintă și branșamente
utilitare. 2.Construire magazin retail cu
regim de înălțime parter, amenajarea de
parcare supraterane,amenajarea incintei
cu spații verzi verzi, mobilier urban,
iluminat, accese rutiere, amplasare
mijloace publicitare, stații încărcare vehicule electrice, alei carosabile și pietonale,
împrejmuire teren, construcție post trafo,
organizare de șantier în incintă, rețele
tehnico edilitare incintă și branșamente
utilitare, propus a fi amplasat în Șoseaua
Vergului, nr.59, sector 2, București.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele
care o fundamentează pot fi consultate la
sediul A.P.M.București din Bucuresti,
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, în zilele
de luni-vineri, între orele 09.00-12.00,

l SC Electrificare CFR SA -Sucursala
Electrificare Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd.Republicii, nr.28, Jud. Timiş, CUI
RO16828396, vinde prin licitaţie publică cu
strigare deşeuri metalice feroase şi neferoase, în data de 27.07.2021, ora 11.00, cu
repetare în caz de neadjudecare în data de
17.08.2021, ora 11.00. Achiziţionarea
formularelor de înscriere, participare şi
caiet de sarcini se va face până pe data de
26.07.2021, ora 12.00, respectiv 16.08.2021,
ora 12.00. Relaţii la telefon: 0728.853.862.

LICITAȚII

l Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu sediul în București, str.General Ion Florescu, nr.1, sector 3,
organizează, începând cu data de 20 iulie
2021, procedura de selecție de oferte în
vederea atribuirii unui contract de achiziţie
publică având ca obiect închirierea unui
spațiu într-o clădire de birouri, dotat cu
mobilier și utilități necesar pentru desfășurarea activității instituției, inclusiv asigurarea serviciilor de mentenanţă/întreţinere.
Documentația este pusă la dispoziția operatorilor economici interesați să depună oferta
prin anunțul de publicitate postat în SEAP,
precum și pe site-ul oficial al instituției
www.onpcsb.ro, secțiunea Licitație.
l Primăria şi Consiliul Local al comunei
Recea, judeţul Maramureş, organizează la
sediul primăriei din localitatea Recea, str.
Primăriei. nr.2, în data de 12.08.2021, ora
10.00, licitaţie publică cu strigare pentru
concesionarea următoarelor suprafeţe de
teren: -10.008mp -nr.cadastral 116733;
-17.445mp -nr.cadastral 116734; -27.771mp
-nr.cadastral 116735. Terenurile sunt situate
în Municipiul Baia Mare, strada Islazului,
având ca destinaţie, conform certificatelor
de urbanism emise de Primăria Municipiului Baia Mare, zona A3 -subzona activităţilor industriale mici şi mijlocii de
producţie şi servicii, respectiv A4 -subzona
de transfer, activităţi comerciale şi de
servicii (birouri, show-room-uri, reprezentanţe, service-uri auto). Planul de amplasament, caietul de sarcini, condiţiile de
participare şi informaţii suplimentare se pot
obţine de la Primăria Comunei Recea,
telefon 0262/287.202 sau e-mail: office@
primaria-recea.ro.
l Debitorul SC Rom Hotel Exclusiv SRL
societate în faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse și Asociații SPRL, scoate la
vânzare: 1. Teren extravilan, destinația
fâneață, cu suprafața de 8.599 mp, pe care
sunt amplasate următoarele construcții: C1 –
Complex Agrement cu regim înălțime
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S+P+2E, cu suprafața utilă subsol de 161,57
mp, suprafața utilă parter 747,09 mp, suprafața utilă etaj 1 de 470, 21 mp, suprafața utilă
etaj 2 de 388,89 mp, din care fac parte: C2
-PISCINĂ cu suprafața de 25 mp și C3
-PISCINĂ cu suprafața de 25 mp; ANEXA
neîntabulată -Clădire fast-food; -ANEXA
neîntabulată -Clădire restaurant; -Bunuri
mobile. Prețul de pornire al licitației pentru
proprietatea imobiliară sus prezentată
împreună cu bunurile mobile ce o deservesc
este de 390.692,7 euro, exclusiv TVA. Prețul
Caietului de sarcini este de 3.000 lei +TVA.
Prima ședință de licitație a fost fixată la data
de 12.08.2021, ora 15.00, iar dacă activele nu
se adjudecă la această dată, următoarele
ședințe de licitații vor avea loc în următoarele
date: 19.08.2021, 26.08.2021, 02.09.2021,
09.09.2021, 16.09.2021, 23.09.2021 si
30.09.2021, ora 15.00, la același preț de
pornire. Participarea la licitație este condiționată de: -consemnarea in contul nr. RO29BUCU1331215951310RON deschis la ALPHA
BANK Romania Ag. Piața romană pe seama
debitoarei SC Rom Hotel Exclusiv SRL cel
târziu cu o zi înainte de data și ora stabilită
pentru ședința de licitație, a garanției de 10%
din prețul de pornire al licitației; -achiziționarea cel târziu cu o zi înainte de data și ora
stabilită pentru ședința de licitație a Caietului
de sarcini. Prețul caietului de sarcini se achită
prin OP in contul nr. RO43INGB 5514999900

513726 deschis la ING BANK –Sucursala
Dorobanți, pe seama lichidatorului judiciar
Dinu, Urse și Asociații SPRL sau în numerar
la sediul lichidatorului judiciar din București,
Str. Buzești nr. 71, et. 5, cam. 502-505, sector 1.
Toate ședințele de licitații se vor desfășura la
sediul lichidatorului judiciar din București,
Str. Buzești nr. 71, et. 5, cam. 502-505, sector 1.
Pentru relații suplimentare sunați la telefon
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
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: U.A.T.Valea Mărului, comuna Valea
Mărului, strada Preot Gheorghe Gafton, nr.2,
județul Galati, telefon/fax 0236/863.400,
e-mail: valea_marului@gl.e-adm.ro, cod fiscal
3655900. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: 2 imobile (teren),
proprietate privată a Comunei Valea Mărului,
identificate astfel: -1.333mp teren arabil, intravilan, identificat cu CF4625, Tarla 62/2,
Parcela 33; -1.273mp teren arabil, extravilan,
identificat cu CF11425, Tarla 30/1, Parcela
1110, conform H.C.L.62/16.07.2021 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau

modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției. 3.2.Denumirea și datele de contact
ale serviciului/compartimentului din cadrul
vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei
Comunei Valea Mărului, strada Preot
Gheorghe Gafton, nr.2, județul Galați.
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 casierie instituției.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
03.08.2021, ora 10.00. 4.Informații privind
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 11.08.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Compartimentul
Secretariat din cadrul Primăriei Comunei
Valea Mărului, strada Preot Gheorghe Gafton,
nr.2, județul Galați. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: într-un
singur exemplar, într-un plic sigilat pentru
fiecare lot în parte. 5.Data și locul la care se va
desfașura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 11.08.2021, ora 11.00, la Primăria
Comunei Valea Mărului, cu sediul în Valea
Mărului, str.Preot Gheorghe Gafton, nr.2,
județul Galați. 6.Denumirea, adresa, numărul
de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
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competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului
Galați, municipiul Galați, str.Brăilei, nr.153,
județul Galaţi, telefon 0236/460.027, fax
0236/412.130, e-mail: tr-galati-comunicari@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 19.07.2021.
l Subscrisa, Consultant Insolvență SPRL, cu
sediul în Municipiul Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud. Mehedinți, RFO II-0649, CIF
31215824, reprezentată de asociat coordonator
ec. Emil Popescu, în calitate de lichidator judiciar al SC Fit Romania SRL cu sediul în Bucuresti, str.Mircea Voda nr.43, bl.M32, et.2, ap. 8,
Sector 3, având CUI 3683030, J40/4781/1993,
aflata in procedura de faliment în faliment, in
bankruptcy, en faillite în dosarul nr.
16556/3/2020, scoate la vanzare, conform hotararii adunarii creditorilor din data de
28.06.2021, urmatorul bun imobil: *Proprietatea imobiliara* compusa din: -teren intravilan avand S = 5.222,50 mp si numar
cadastral 1888, inscris in Cartea Funciara nr.
905 a localitatii Barlad, la pretul de 177.565
Euro; - DEPOZIT cu rampe, avand Sc =
1.422,96 mp, la pretul de 162.675 Euro; - birou,
avand Sc = 166,27 mp., la pretul de 19.010
Euro. Valoarea totala a PROPRIETATII
IMOBILIARE situata in Municipiul Bârlad,
str.Tecuciului nr.7, Stadion, Judeţul Vaslui, este
in cuantum de 359.250 Euro exclusiv TVA
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii). Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunului
imobil descris anterior o reprezinta Incheierea
de sedinta din data de 27.07.2020 privind
deschiderea procedurii de faliment impotriva
debitoarei SC Fit Romania SRL, pronunțată
de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-A Civila,
prin judecătorul - sindic în dosarul nr.
16556/3/2020. Licitaţia va avea loc la biroul
lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la data de
18.08.2021 orele 14:00. 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 pentru bun imobil respectiv sa achiziționeze caietul de sarcini in cuantum de 1.000,00
lei Exclusiv TVA, in contul unic de insolventa
al debitoarei SC Fit Romania SRL, deschis sub
nr. RO11BRMA 0999100091916905 – pana la
data de 17.08.2021 orele 17.00. Invităm pe toti
cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie să
transmita oferte de cumpărare și documentele
în copie xerox din care rezultă faptul că a fost
achitată garanția de licitație și contravaloarea
caietului de sarcină la adresa de email: office@

consultant-insolventa.ro. Avand in vedere
măsurile de prevenire a răspândirii virusului
COVID 19 (CORONAVIRUS), precum si a
ordonantelor militare emise, lichidatorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa
aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in
masura in care se doreste participarea fizica se
impune prezenta unui singur participant care
sa respecte masurile impune de autoprotectie
(masca, manusi, etc.). Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra bunului imobil
descris anterior sa anunte lichidatorul judiciar
inainte de data stabilita pentru vânzare în
termen, sub sanctiunea prevazută de lege.
Relaţii suplimentare la telefoanele:
0756482035, 0742592183 0252/354399, email
office@consultant-insolventa.ro. Lichidator
judiciar, Consultant Insolventa SPRL, prin ec.
Emil Popescu.
l Just Insolv SPRL anunta vanzarea la licitaţie publică a bunurilor mobile aflate in patrimoniul SC Otapal Intervat SRL, respectiv:
autoturism Dacia Logan, la pretul de 12.600
lei + TVA, an fabricatie 2014, pe motorina,
aprox. 116.000 km, cu mentiunea ca acest
autoturism a fost cumparat in leasing, achitat
integral de Otapal Intervat SRL, dar neinmatriculat pe societate; autoutilitara Renault
Master, la pretul de 11.850 lei + TVA, nefunctionala, avariata in partea frontala, pentru
care societatea nu detine acte. Preturile sunt
reduse la 75% fata de cele stabilite in raportul
de evaluare. Licitatia are loc in baza Adunarii
Creditorilor din data de 03.06.2021, pretul de
pornire al licitatiei fiind cel stabilit in raportul
de evaluare. Licitaţiile publice vor avea loc pe
data de: 02.08.2021, 05.08.2021, 02.09.2021,
06.09.2021, 07.09.2021, 08.09.2021, 09.09.2021,
13.09.2021, 14.09.2021, 15.09.2021 orele 12:00
în Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7,

cab. 7B, jud Prahova. Taxa de participare la
licitatie este de 500 lei + TVA. Relaţii suplimentare 0344/104525.

PIERDERI
l Pierdut Autorizatie producere, prelucrare si
comercializare seminte si material saditor
eliberata de I.T.C.S.M.S Prahova, societatea
La Vie SRL, cu sediul in Urlati, str. Valea
Nucetului, nr. 23. O declar nula.
l Societatea Flornel Construct SRL, cu sediul
în Sat Josani, Comuna Căbești, Nr. 71, Județ
Bihor, CUI 24229363, număr de înregistrare
în Registrul Comerțului J05/1883/2008, declar
pierdut și nul certificatul constatator de
suspendare a activității emis de ORCT Bihor.
l IQVIA Romania SRL, cu sediul în Bucuresti, str.Menuetului, nr.1B, Sector 1, Parter,
Etajul 2 Și Etajul 3 (Biroul 8), nr. înregistrare
ORC J40/1453/2020 și CUI:24855260, declar
că am pierdut Certificatul de înregistrare
nr.3992354, eliberat în data de 05.02.2020. îl
declar nul.
l IQVIA Technology Solutions Romania
SRL, cu sediul în București, str.Menuetului,
nr.1B, parter, et.3, 4 și 5, sector 1, cu nr. de
înregistrare ORC J40/23231/1994 și CUI:
RO6546240, declar că am pierdut Certificatul
de înregistrare nr.3904210, eliberat în data de
27.08.2019. Îl declar nul.

COMEMORĂRI
l Dogioiu Alexandra și Mușat Anastasia,
nepoate, comemorăm pe Diamantopol
Eugenia-Marilena, decedată la 28.04.2021.
Veșnica pomenire.

