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Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l  Angajez  munci tor  ferma vac i . 
0722/342798.

l Olimp Impex SRL angajează, pentru 
punctul de lucru din Oradea, muncitori: 
sudori. Oferim salariu atractiv. Detalii: 
0722.365.101.

l Sortwik Intermedieri Import Export 
Piatra Neamt Angajeaza Femeie De Serviciu, 
Cunostinte Limba Engleza Si Turca. 

l Compania multinațională Sykes Enter-
prises Eastern Europe angajează Funcționari 
informații clienți la sediul din Cluj-Napoca. 
Candidatul ideal cunoaște la nivel avansat 
limba albaneză, are abilități bune de operare 
a calculatorului și experiență anterioară în 
activități care implică gestionarea clienților și 
preluarea de apeluri telefonice. Așteptăm 
CV-urile dvs. la adresa: grow@sykes.com 
până în data de 24.11.2020.

l Morar Florin Ionuț angajează guvernantă 
în Salva, Bistrița Năsăud. CV la: depuneri-
online2020@ gmail.com până la 21.11.2020.

l Club Sportiv Glina, județ Ilfov, organi-
zează în data de 17.12.2020 concurs recrutare 
pentru postul de Administrator. Condiţii 
specifice de participare la concurs: vechime 
în muncă 15ani, studii medii, experiență 
instructor sportiv- 5ani. Detalii suplimentare 
la 021-467.12.14.

l Societatea Green City Voluntari S.A, cu 
sediul în Oraș Voluntari, Intr.Voluntari, 
Str.B-dul Voluntari, nr.93, Parter, Spatiu nr.1, 
Bloc 6, Județ Ilfov, anunţă organizarea 
evaluării/selecţiei candidaţilor pentru funcţia 
de Administrator al societății -3 posturi, în 
conformitate cu dispoziţiile art.29 alin.(7) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice. Dosarele de 
înscriere/candidații trebuie să respecte preve-
derile OUG nr.109/2011 și vor fi depuse până 
la data de 21.12.2020, la Registratura socie-
tății Green City Voluntari S.A, Oraș Volun-
tari, Intr.Voluntari, Str.B-dul Voluntari, nr.93, 
Parter, Spațiu nr.1, Bloc 6, Ilfov în plic închis 
și sigilat. Relații la telefon 0721.247.063.

l Societatea Green City Voluntari S.A, cu 
sediul în Oraș Voluntari, Intr.Voluntari, 
Str.B-dul Voluntari, nr.93, Parter, Spatiu nr.1, 
Bloc 6, Județ Ilfov, anunţă organizarea 
evaluării/selecţiei candidaţilor pentru funcţia 
de Director General al societății, în confor-
mitate cu dispoziţiile art.35 alin.(6) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă 
a întreprinderilor publice. Dosarele de 
înscriere/candidatii trebuie sa respecte preve-
derile OUG nr.109/2011 și vor fi depuse până 
la data de 21.12.2020, la Registratura socie-
tății Green City Voluntari S.A, Oraș Volun-
tari, Intr.Voluntari, Str.B-dul Voluntari, nr.93, 
Parter, Spațiu nr.1, Bloc 6, Ilfov în plic închis 
și sigilat. Relații la telefon 0721.247.063.

l Centrul de concurs constituit la Şcoala 

Primară Montessori Schule Cluj, organizează 
concurs de titularizare pentru următoarele 
posturi didactice vacante, pe durata nedeter-
minată: - Profesor pentru învăţământul 
preșcolar, cu specializare în Pedagogia 
Montessori (trei posturi); - Învăţător/ Insti-
tutor pentru învăţământul primar/ Profesor 
pentru învăţământul primar, cu specializare 
în Pedagogia Montessori (două posturi). 
Detalii la tel 0742097671 si www.montessori-
cluj.ro.

l Biblioteca Academiei Române cu sediul 
în:București, Str. Cal.Victoriei nr. 125, sector 
1, în conformitate cu Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011-cu modificările și completările 
ulterioare, scoate la concurs un post contrac-
t u a l  v a c a n t  d e : m u n c i t o r 
calificat.I-electrician, normă întreagă, studii 
medii tehnice de profil-liceul cu diplomă de 
bacalaureat; certificat de calificare în meseria 
de electrician; vechime totală în muncă-
minim 12 ani; vechime în funcția de electrici-
an-minim 10 ani. Concursul constă în probă 
scrisă și interviu. Proba scrisă va avea loc în 

data de 16.decembrie.2020 ora:9:30, la sediul 
instituţiei, etajul doi-Sala de Consiliu. Inter-
viul va avea loc în data de 18.decembrie.2020 
ora:12:00 la sediul instituţiei, etajul doi-Sala 
de Consiliu.  Dosarele de concurs se depun în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
afișării anunțului. Secretarul comisiei de 
concurs poate fi găsit la numărul de 
telefon:021.212.82.84/int.1206/1207.

l Biblioteca Academiei Române cu sediul 
în:București, Str.Cal.Victoriei nr.125, sector 1, 
în conformitate cu Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011-cu modificările și completările 
ulterioare, scoate la concurs un post contrac-
tual vacant de:tehnoredactor.(S)II, normă 
întreagă, studii de nivel superior-tehnice/
economice cu diplomă de licență; vechime în 
muncă de minimum 3 ani; cunoștinţe de 
operare pe calculator în:Word, Excel și 
PowerPoint. Concursul constă în probă 
scrisă și interviu. Proba scrisă va avea loc în 
data de 16.decembrie.2020 ora:9:30, la sediul 
instituţiei, etajul doi-Sala de Consiliu. Inter-
viul va avea loc în data de 18.decembrie.2020 

ora:12:00 la sediul instituţiei, etajul doi-Sala 
de Consiliu.  Dosarele de concurs se depun în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
afișării anunțului. Secretarul comisiei de 
concurs poate fi găsit la numărul de 
telefon:021.212.82.84/int.1206/1207.

l Liceul Tehnologic de Vest, cu sediul în 
municipiul Timișoara, str.Bulevardul Regele 
Carol I, nr.11, judeţul Timiș, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante, de: -Numele funcției: secretar. 
Număr posturi 0,25, conform H.G. 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 16.12.2020, 
ora 10.00; -Proba practică în data de 
17.12.2020, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii liceale; 
-vechime: 1 an. Candidaţii vor depune dosa-

rele de participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Liceul Tehnologic de Vest Municipiul Timi-
șoara. Relaţii suplimentare la sediul: Timi-
șoara, Bulevardul Regele Carol I, Nr.11, 
persoană de contact: Sincu Carmen, telefon 
0256/493.026.

l Institutul Național de Cercetare-Dezvol-
tare Medico-Militară „Cantacuzino”, din 
Ministerul Apărării Naționale, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post vacant de 
execuție, personal civil contractual, pe peri-
oadă nedeterminată, șofer gr.II, studii gene-
rale, deținător de permis auto categoria B și 
C, cu o vechime de 3 ani în meseria de 
conducator auto, astfel: -21.12.2020, ora 
09.30 -proba scrisă; -24.12.2020, ora 09.30 
-interviul; -data limită de depunere a dosa-

ANUNȚ

    “Subscrisa S.C. JEANS EST S.R.L. – in procedura generala a 
falimentului, cu sediul  în Bocșa, str. Binisului, km. 3 jud. Caraș-Se-
verin, număr de ordine în registrul comerţului  J11/288/1999, CUI 
RO 12192473, prin lichidator judiciar LICEV GRUP SPRL vă face 
cunoscut faptul că în data de 03.12.2020  ora 13,00 va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din Reșița, str. Horea bl.A2, parter, 
licitația publică cu strigare privind vânzarea următoarelor bunuri 
aparținând debitoarei:
-   Parcare și teren în Bocșa în suprafaţă de 1700 mp (CF nr. 30622 
Bocșa, nr.cad/nr top. 30622) la preţul de  64.098 euro +TVA, repre-
zentând 85 % din Raportul de evaluare;
-  Teren intravilan în suprafaţă de 19.021 mp și clădiri industriale (2 
hale, 1 clădire administrativă, 1 staţie de pompe și rezervor) situate 
în Bocșa, str. Binișului, km.3, jud. Caraș-Severin ( CF nr.30761 Bocșa 
nr. cad 30761) la preţul de 825.035 euro+ TVA reprezentând 100% 
din Raportul de evaluare;
-  Bunuri mobile:
	 •	 Autoutilitară	Fiat	Scudo	1,9	D	an	fabricație	2004	la	prețul	
de  8.496 lei +TVA reprezentând 85% din prețul de evaluare;
	 •	 Autoturism	Fiat	Scudo	an	fabricație	2005	la	prețul	de	8.879	
lei +TVA reprezentând 85% din prețul de evaluare;
În cazul în care bunurile scoase la licitație nu se vând la data stabilită, 
următoarea licitație va avea loc în data de 10.12.2020 ora 13,00 la 
sediul lichidatorului judiciar, la același preț. Caietul de sarcini se 
poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea de 
200 lei+ TVA pentru fiecare mijloc de transport, 300 lei + TVA pentru 
fiecare bun imobil. Înscrierea la licitaţie și achiziționarea caietului 
de sarcini se poate face în fiecare zi de luni până vineri cu excepția 
zilei în care are loc licitaţia. Garanţia de participare la licitaţie este 
de 10% din prețul de pornire al licitației.
Prezenta constituie somație pentru toți cei care pretind vreun drept 
asupra bunurilor scoase la licitație, sunt obligați să anunțe lichidatorul 
judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255.212.940 sau 
la sediul lichidatorului judiciar. 

      ANUNT

     Subscrisa S.C. JEANS EST S.R.L. – in procedura generala a 
falimentului, cu sediul în Bocșa, str. Binisului, km. 3 jud. Caraș-Se-
verin, număr de ordine în registrul comerţului  J11/288/1999, CUI 
RO 12192473, prin lichidator judiciar LICEV GRUP SPRL vă 
face cunoscut faptul că în data de 4.12.2020  ora 12,00 va avea loc 
la sediul lichidatorului judiciar din Reșiţa, str. Horea bl.A2, parter, 
licitația publică cu strigare privind vânzarea bunului imobil din 
patrimoniul debitoarei.
       -Construcţii și teren în suprafaţă de 3.529 mp situate în Măureni, 
str. Gării, nr. 38, jud. Caraș-Severin (CF nr. 37440 Măureni nr. cad 
37440) pornind  la preţul de  47.000 euro ( TVA inclus).
           Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul  lichida-
torului judiciar la valoarea 500 lei+TVA. Înscrierea la licitaţie și 
achiziționarea caietului de sarcini se poate face în fiecare zi de luni 
până vineri cu excepția zilei în care are loc licitaţia.  Garanţia de 
participare la licitaţie este de 10% din prețul de pornire al licitației. 
Prezenta constituie somație pentru toți cei care pretind vreun drept 
asupra bunurilor scose la licitație, sunt obligați să anunțe lichidatorul 
judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare.
           Informatii suplimentare se pot obține la telefon 0255.212.940, 
e-mail licevgrup@gmail.com  sau la sediul lichidatorului judiciar. 

Citaþie: Nelepcu Marius Catalin, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Craiova, Theodor Aman, nr. 1, bl. Casa 
Albã, sc. B, ap. 5, jud. Dolj, este chemat la Judecãtoria 
Craiova, din str. A. I. Cuza, nr. 30, complet Civil 35, în 
ziua de 03.12.2020, ora 9:00, în calitate de chemat în 
garanþie, în proces cu Municipiul Craiova prin Primar în 
calitate de pârât pentru fond - pretenþii, ce face 
obiectul dosarului nr. 16957/215/2018.

Citaþie: Chirilã Cristian Lulu, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Craiova, Calea Severinului, nr. 30G, bl. 
S6, sc. 1, ap. 18, jud. Dolj, este chemat la Judecãtoria 
Craiova, din str. A. I. Cuza, nr. 30, complet Civil 9, în 
ziua de 01.02.2021, ora 10:30, în calitate de chemat 
în garanþie, în proces cu Municipiul Craiova prin Primar 
în calitate de pârât pentru fond - pretenþii, ce face 
obiectul dosarului nr. 10305/215/2019.

Citaþie: Patru Ion, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Craiova, str. Drumul Apelor, Modul 10, camera 2, jud. 
Dolj, este chemat la Judecãtoria Craiova, din str. A. I. 
Cuza, nr. 30, complet Civil 23, în ziua de 03.02.2021, 
ora 10:00, în calitate de pârât, în proces cu Municipiul 
Craiova prin Primar în calitate de pârât pentru fond - 
pretenþii, ce face obiectul dosarului nr. 9870/ 
215/2020.
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relor -15.12.2020, ora 15.00. Depunerea 
dosarelor și organizarea concursului se vor 
face la sediul I.N.C.D.M.M.Cantacuzino, 
strada Splaiul Independenței, nr.103, sector 
5, București, unde vor fi afișate și detaliile 
organizatorice. Date suplimentare la secreta-
riat comisiei: telefon: 021/306.91.00 /int.5111.

l Societatea Security VOL S.A., cu sediul în 
Oraș Voluntari, Str.B-dul Voluntari, nr.72A 
(fosta Șos.Afumați 72A), parter, Județ Ilfov, 
anunţă organizarea evaluării/selecţiei candi-
daţilor pentru funcţia de Administrator al 
societății -3 posturi-, în conformitate cu 
dispoziţiile art.29, alin.(7) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.109/2011, privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor 
publice. Dosarele de înscriere/candidații 
trebuie să respecte prevederile OUG 
nr.109/2011 și vor fi depuse până la data de 
21.12.2020 la Registratura societății Security 
VOL S.A., Oraș Voluntari, Str.B-dul Volun-
tari, nr.72A (fosta Șos.Afumați 72A), parter, 
Județ Ilfov, în plic închis și sigilat. Relații la 
telefon 0721.247.063.

l Societatea Security VOL S.A., cu sediul în 
Oraș Voluntari, Str.B-dul Voluntari, nr.72A 
(fosta Șos.Afumați 72A), parter, Județ Ilfov, 
anunţă organizarea evaluării/selecţiei candi-
daţilor pentru funcţia de Director General al 
societății, în conformitate cu dispoziţiile 
art.35 alin.(6) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.109/2011, privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice. Dosa-
rele de înscriere/candidații trebuie să 
respecte prevederile OUG nr.109/2011 și vor 
fi depuse până la data de 21.12.2020 la 
Registratura societății Security VOL S.A., 
Oraș Voluntari, Str.B-dul Voluntari, nr.72A 
(fosta Șos.Afumați 72A), parter, Județ Ilfov, 
în plic închis și sigilat. Relații la telefon 
0721.247.063.

l Spitalul Municipal Câmpulung Moldo-
venesc, jud.Suceava, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post contractual 
temporar  vacant ,  conform H.G. 
nr.286/2011 de îngrijitoare la Comparti-
mentul Pediatrie al Spitalului Municipal 
Câmpulung Moldovenesc. Condiţii speci-
fice: -studii: școală generală; -nu se solicită 
vechime în muncă. Calendar concurs: 
-09.12.2020, ora 12:00 -proba scrisă; 
-11.12.2020, ora 12:00 -proba practică. 
Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor 
depune la Biroul R.U.N.O.S. și Contencios 
al Spitalului Municipal Câmpulung 
Moldovenesc în termen de 5 zile lucrătoare 
de la data publicării anunțului și vor 
cuprinde următoarele acte: -cerere de 
înscriere la concurs; -copie dupa certificatul 
de naștere, căsătorie, naștere a copiilor, 
buletin, diplomă de studii; -copia carne-
tului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă 
care să ateste fișa medicală -fișă de aptitu-
dini medicina muncii; -Curiculum Vitae; 
-recomandare de la ultimul loc de muncă, 
acolo unde este cazul; -cazier judiciar; 
-certificat de integritate comportamentală, 
conform legii nr.118/2019. Taxa concurs 
-200Lei. Relaţii suplimentare referitoare la 
tematică și bibliografie se pot obține de la 
sediul unităţii sau la telefon 0230/312.023, 
între orele 07:30 -16:00. Persoană de 
contact: Mera Nicoleta.

l Liceul Tehnologic „General de Marină 
Nicolae Dumitrescu Maican” Galați, cu 
sediul în localitatea Galaţi, judeţul Galaţi, 
organizează concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi contractuale de execuție 
vacante, pe perioada nedeterminată: -1 post 
-muncitor calificat; -1 post -portar. Data 
limită pentru depunerea dosarelor este 

27.11.2020, ora 14:00. Relaţii suplimentare la 
sediul și pe site-ul unităţii școlare. Tel 
0236/417.421. Bibliografia se gasește afișată 
pe site și la sediul unității.

l Direcţia Generală de Poliţie Locală 
Sector 6 anunță modificarea locului de 
desfășurare a probei scrise a concur-
sului organizat în data de 26.11.2020, 
pentru ocuparea unui post vacant 
corespunzător funcţiei contractuale de 
execuţie de: Șofer treapta I- Serviciul 
Transport Operativ Logistică- Direcția 
Ordine Publică. Proba scrisă a concur-
sului va avea loc în data de 26.11.2020, 
ora 10:00, la Liceul Româno-Finlandez 
din Strada Răsăritului 59, Sector 6, 
București.

CITAȚII
l Se citeaza Cornel Iancu cu domiciliu 
necunoscut, la Judecatoria Arad pentru data 
de 16.12.2020 ora 9:30 sala 147 Complet C29 
dosar 13246/55/2020 in calitate de parat in 
proces cu Winkler Stefan Alexandru si 
Winkler Magdolna avand ca obiect  radiere 
uzufruct. In caz de neprezentare judecata se 
va face in lipsa.

l Văduva Sergiu Florin, reclamant în dosar 
nr. 959/2020 la Judecătoria Turnu Măgurele 
în dosar nr. 959/2020 al Judecătoriei Turnu 
Măgurele cheamă în judecată în data de 
9.12.2020, ora 10:30 pe pârâta Văduva 
Mădălina în dosar având ca obiect divorţ, cu 
minori. 

l Numita Spătărelu Lidia, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în com.Cârcea, str.Prunului, 
nr.3, jud.Dolj, este chemată în judecată de 
Stancu Rodica în dosarul nr.15710/215/2018, 
af lat pe rolul Judecătoriei Craiova, cu 
termen de judecată la 14.01.2021, în dosarul 
având ca obiect ieșirea din indiviziune după 
autorii Spătărelu Elena și Spătărelu 
Gheorghe.

l Tudor Valentin Claudiu și Gantner 
Gilbert  Andrei ,  pârâți  în dosarul 
3970/183/2016* al Judecătoriei Băilești, sunt 
chemați pe 09.12.2020, ora 08:30, C1.  

l Subs.Gheorghe Aurel solicit citarea prin 
publicitate a pârâților Manea Gheorghe și 
Tănăsescu Gabriel în dosarul numarul 
1612/90/2019, aflat pe rolul Tribunalului 
Rm.Vâlcea, pentru ca cei doi să fie prezenți 
la această instanță în data de 11.12.2020, ora 
10:00.

SOMAȚII
l Judecătoria Chișineu Criș. Sediu: 
Chișineu Criș, str.Gării, nr.24, județul Arad. 
Tel.: 0257.350.692. Fax: 0257.350.231. 
operator 3210/2501. Dosar nr.1911/210/2020. 
Emisă la 06.11.2020. Somație. În dosarul 
civil cu nr.1911/210/2020 al Judecătoriei 
Chișineu Criș, reclamantul Pîrvu Simion, 
domiciliat în localitatea Șepreuș, nr.368, jud.
Arad, în contradictoriu cu pârâții Pîrv Ioan, 
Pîrv Ioan jr., Pîrv Maria și Comuna Șepreuș, 
având ca obiect partaj judiciar, solicită a se 
constata că reclamantul Pîrvu Simion și 
pârâții Pîrv Ioan, Pîrv Ioan jr., Pîrv Maria au 
dobândit dreptul de proprietate cu titlu de 
uzucapiune asupra imobilelor înscrise în CF 
nr.300709 Șepreuș, nr.top 1892/2, respectiv: 
primul imobil compus din casă înscrisă în 
CF și teren intravilan în suprafață de 
1.080mp (sau altă suprafață reieșită din 
măsurători) conform folosinței faptice, 
situat în Șepreuș, nr.368, actualmente 
Șepreuș, str.Calea Moneasa, nr.135, jud.

Arad; al doilea imobil compus din casă neîn-
scrisă în CF și teren intravilan în suprafață 
de 1.080mp (sau altă suprafață reieșită din 
măsurători) conform folosinței faptice, 
situat în Șepreuș, nr.368, actualmente 
Șepreuș, str.Calea Moneasa, nr.137, jud.
Arad. Proprietari tabulari: Horga Mariucza, 
Horga Teodor, Hotăran Mitru, Horga Mihai, 
Pîrv Simion, Pîrv Ioan, Pîrv Maria. Toți cei 
interesați în cauză pot formula opoziții la 
prezenta somație, în termen de 30 de zile de 
la publicare și respectiv afișarea somației, în 
dosarul cu nr.de mai sus al Judecătoriei 
Chișineu Criș. Emis în baza art.130 din 
Decretul Lege nr.115/1938. Termen de jude-
cată: 09 decembrie 2020. Președinte. Grefier.

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând pădure foioase 4.2ha, Ștefan cel 
Mare, Jud.BC. Tel.0741.302.951.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Cumpăr puncte ANRP, decizii emise în 
baza legii 165. Tel. 0790.553.044

DIVERSE
l Anunț public Primăria Comunei Cioro-
gârla având sediul în Comuna Ciorogârla, 
Județ Ilfov, str. Șoseaua București nr.112, 
C.U.I. 4532450 Titulară a lucrării ,,Elabo-
rarea Planului Urbanistic Zonal pentru 
Reconversia zonei de unități industriale și 
depozitare în zona de locuințe individuale și 
organizarea rețelei stradale în arealul deli-
mitat de Șoseaua București, Strada Fierari și 
Strada Viitorului, anunță publicul interesat 
asupra parcurgerii etapei de încadrare 
pentru avizul de mediu Observații/ comen-
tarii și sugestii se primesc în scris la sediul 
A.P.M.București tel. 021/430.66.77, în 
termen de 10 zile calendaristice de la publi-
carea anunțului.

l Subscrisele Erdélyi Magyar Néppárt 
-Partidul Popular Maghiar din Transilvania, 
cu sediul în Cluj-Napoca, str.Suceava, nr.17, 
judeţul Cluj, înregistrat în Registrul Parti-
delor politice sub nr.49, reprezentat prin 
Csomortányi István-Csaba, în calitate de 
Președinte și Partidul Civic Maghiar 
-Magyar Polgári Párt, cu sediul în Odorheiu 
Secuiesc, str.Kossuth Lajos, nr.20, judeţul 
Harghita, înregistrat în Registrul Partidelor 
politice sub nr.46, reprezentat prin Mezei 
János, în calitate de Președinte, în conformi-
tate cu prevederile art.18 alin.(3) din Legea 
partidelor politice, aducem la cunoștinţă că 
în data de 16.11.2020 s-a depus cererea 
privind constituirea pe calea fuziunii prin 
contopire și de înregistrare a noului partid 
politic „Alianţa Maghiară din Transilvania 
-Erdélyi Magyar Szövetség” la Tribunalul 
București, aceasta fiind înregistrată sub 
nr.30855/3/2020.

l SC Trademed Sciro SRL cu sediul in 
Clinceni, jud.Ilfov, proprietar al terenului 
aflat in Jud.Ilfov, Oras Bragadiru, Tarla 20 
Parcela 95/8, 95/9, 95/10, nr.cadastral/ Carte 
Funciara 129313, anunta publicul interesat 
asupra declansarii procedurii de informare 
pentru documentatia PUZ Centru Logistic, 
Birouri servicii P+2, faza Aviz de Oportuni-
tate. Obsevatii, comentarii si propuneri se 
pot transmite in scris in perioada 20.11.2020- 
21.12.2020 la Directia de Urbansim din 
cadrul Primariei Bragadiru, Sos.Alexandriei 
nr.249 si la adresa: registratura@primariao-
rasbragadiru.ro

l S.C.Fepra Collection S.R.L. (titularul) 
anunță publicul interesat asupra deciziei de 

emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul “Centru de Colectare Inteligent al 
Deșeurilor de Ambalaje, DEEE-uri și 
DBA-uri (CEST)”, amplasat în Șoseaua 
Vergului, Nr.18, Sector 2, București (în 
incinta parcării Cora Pantelimon) (adresa 
amplasamentului).  Proiectul acordului de 
mediu și informațiile relevante pentru luarea 
deciziei pot fi consultate la sediul autorității 
competente pentru protecția mediului 
Agenția pentru Protecția Mediului București 
din Aleea Lacul Morii, Nr.1, Sector 6, Bucu-
rești (adresa), în zilele de luni-vineri, între 
orele 09:00-12:00 precum și la următoarea 
adresă de internet (pagina de internet a 
autorității competente pentru protecția 
mediului) http://apmbuc.anpm.ro/. Observa-
țiile/contestațiile publicului se primesc la 
sediul autorității competente pentru 
protecția mediului Aleea Lacul Morii, Nr.1, 
Sector 6, București (adresa), în termen de 10 
zile de la data publicării anunțului pe pagina 
de internet a autorității competente pentru 
protecția mediului.

l Lichidatorul judiciar Dinu Urse Si Asoci-
atii SPRL, notifica creditorii cu privire la 
deschiderea falimentului in procedura 
generala prevazuta de Legea nr.85/2014, 
impotriva debitoarei Multireclama S.R.L. cu 
sediul social in București, Sos. București-Plo-
iești, nr. 24-28, camera 5, bl.13/1, sc.A, et.1, 
ap.2, sector 1, avand numar de inregistrare 
in Registrul Comertului J40/6649/2004 si 
CUI 10099620, conform Incheierii de 
sedinta din data de 04.11.2020, pronunţată 
de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila în dosarul nr. 13231/3/2017. Termenul 
limita pentru inregistrarea cererii de admi-
tere a creantelor asupra averii debitorului - 
18.12.2020, termenul de verificare a 
creantelor, de intocmire si publicare in BPI a 
tabelului suplimentar de creante - 
15.01.2021, termenul de intocmire a tabe-
lului 
definitiv consolidat al creantelor - 
12.02.2021. Urmatorul termen de judecata a 
fost fixat pentru data de 14.04.2020. Pentru 
relatii: 021.318.74.25. 

l SC LIDL Romania SCS anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 

emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Execuție foraj de explorare-ex-
ploatare pentru irigarea spațiilor verzi 
aparținând supermarketului Lidl din orașul 
Vălenii de Munte, județul Prahova”, propus 
a fi amplasat în orașul Vălenii de Munte, 
Bd. Nicolae Iorga, nr.41, județul Prahova. 
Informațiile privind proiectul propus, pot fi 
consultate la sediul A.P.M. Prahova din 
municipiul Ploiești, str. Gr. Gh. Cantacu-
zino, nr.306, în zilele de luni - joi între orele 
8:00-16:30, vineri 8:00-14:00 și la sediul SC 
LIDL Romania SCS din sat Chiajna, 
comuna Chiajna, Str. Industriilor, nr.19, 
Etaj 1, Cam. E05, județul Ilfov, în zilele de 
luni-vineri între orele 8:00-16:00. Observa-
țiile publicului se primesc zilnic la sediul 
A.P.M. Prahova.

l În temeiul art. 145 alin. (1) din Legea 
85/2014 comunicăm deschiderea procedurii 
de faliment a debitorului Popovici Nelu 
Persoana Fizica Autorizata, CIF: 34952987, 
F 1 1 / 4 9 6 / 2 0 1 5 ,  d o s a r  n r . 
2427/115/2019-Tribunalul Caras-Severin. 
Termen pentru depunerea cererilor de 
creanţă la 28.12.2020; Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului supli-
mentar al creanţelor la 28.01.2021; Termen 
pentru depunerea eventualelor contestații 
este de 7 zile de la publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă a tabelului supli-
mentar și pentru afișarea tabelului definitiv 
consolidat al creanţelor la 01.03.2021. Lichi-
dator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL 
Filiala Timis

l Pîrlea Laurenţiu Cristian, în calitate de 
reprezentant al titularilor Planului Urba-
nistic Zonal (P.U.Z.) «Introducere în intra-
vilan 
(trup izolat) și parcelare teren - Ansamblu 
rezidenţial (locuire și dotări aferente zonei 
de locuit» amplasat in judeţul Constanţa, 
extravilan comuna Corbu, sat. Corbu, 
parcela Np623/3 lot 1, Np623/3 lot 1/1, 
Np623/3 lot 1/2, Np623/3 lot 2, Np623/4, 
Np623/8, Np623/10, Np623/11, anunţă 
publicul interesat că s-a depus documentaţia 
în vederea obţinerii avizului de mediu 
pentru avizarea planului urbanistic zonal 
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mai sus menţionat. Observaţiile publicului 
se primesc în scris la sediul APM Constanţa, 
str. Unirii, nr. 23, zilnic, între orele 08:00 - 
16:00, în termen de 18 zile calendaristice de 
la apariţia anunţului.

l Pîrlea Laurenţiu Cristian, în calitate de 
reprezentant al titularilor Planului Urba-
nistic Zonal (P.U.Z.) «Introducere în intra-
vilan - Ansamblu turistic/ rezidenţial» 
amplasat in judeţul Constanţa, extravilan 
comuna Corbu, sat. Corbu, sola 103, parce-
lele A546/13 lot 1, A546/13 lot 2, A546/14, 
anunţă publicul interesat că s-a depus docu-
mentaţia în vederea obţinerii avizului de 
mediu pentru avizarea planului urbanistic 
zonal mai sus menţionat. Observaţiile publi-
cului se primesc în scris la sediul APM 
Constanţa,                 str. Unirii, nr. 23, zilnic, 
între orele 08:00 - 16:00, în termen de 18 zile 
calendaristice de la apariţia anunţului.

l Pîrlea Laurenţiu Cristian, în calitate de 
reprezentant al titularilor Planului Urba-
nistic Zonal (P.U.Z.) «Introducere în intra-
vilan/ Ansamblu turistic» amplasat în 
judeţul Constanţa, extravilan comuna 
Corbu, sat. Corbu, parcela Nn594/6 şi 
Nn594/7, anunţă publicul interesat că s-a 
depus documentaţia în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru avizarea planului 
urbanistic zonal mai sus menţionat. Obser-
vaţiile publicului se primesc în scris la sediul 
APM Constanţa, str. Unirii, nr. 23, zilnic, 
între orele 08:00 - 16:00, în termen de 18 zile 
calendaristice de la apariţia anunţului.

l SC Georgia Recycling WMC SRL  cu 
sediul în: Loc. Arad, str. Carol Davila, nr. 10, 
ap. 1, jud. Arad, avand CUI 32440182, soli-
cită de la Agenţia de Protecţie a Mediului 
Arad, obţinerea autorizaţiei de mediu 
pentru obiectivul (activitatea) – 3831 - 
Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi 
echipamentelor scoase din uz pentru recupe-
rarea materialelor;3832 - Recuperarea 
materialelor reciclabile sortate; 4677 – 
Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor; 
pentru punctul de lucru deschis in loc. Arad, 
str. Agronomului, nr. 15C, jud. Arad  Obser-
vatiile publicului formulate in scris/informa-
tiile privind potentialul impact asupra 
mediului se depun/pot fi consultate la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului Arad, 
Splaiul Mures, nr. FN, tel. 0257/280331; 
0257/280996, in timp de zece zile lucratoare 
dupa data publicarii prezentului anunt.

l Just Insolv SPRL notifica intrarea in 
faliment prin procedura simplificata in 
dosarul nr. 581/105/2020, Tribunal Prahova, 
conform sentintei nr. 602 din 06.11.2020 
privind pe SC Bricterm Company SRL, cu 
termenele: depunere declarații creanță in 
vederea intocmirii tabelului supli-
mentar 21.12.2020, întocmirea tabelului 
suplimentar al creanțelor 20.01.2021, întoc-
mirea tabelului definitiv consolidat 
19.02.2021.

Just Insolv SPRL notifica deschiderea 
procedurii generale a insolventei in dosarul 
nr. 4389/105/2020 Tribunal Prahova, 
conform Sentintei nr.582 din 06.11.2020 
privind pe SC Mionic COM SRL, cu terme-
nele: depunere declarații creanță 21.12.2020, 
întocmirea tabelului preliminar al creanțelor 
11.01.2021, întocmirea tabelului definitiv 
05.02.2021, prima Adunare a Creditorilor 
avand loc in data 18.01.2021, orele 12:00 la 
sediul administratorului judiciar din 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B.

l Anunț prealabil privind afişarea publică a 
documentelor tehnice ale cadastrului. Denu-
mire județ: Prahova. Denumire UAT Poseşti. 
Sector cadastral: 17. OCPI Prahova anunță 
publicarea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectorul cadastral nr.17, pe o 
perioadă de 60 de zile calendaristice, conform 
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a 
publicității Imobiliare nr.7/1996, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
Data de început a afişării: 30.11.2020. Data 
de sfârşit a afişării: 28.01.2021. Adresa 
locului afişării publice: sediul Primariei 
Comunei Poseşti. Repere pentru identificarea 
locației: Comuna Poseşti, sat Poseştii-Pămân-
teni, strada Primăriei, nr.5. Cererile de rectifi-
care ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primariei Poseşti şi pe site-ul 
ANCPI. Alte indicații utile pentru cei intere-
sați: telefon/fax: 0244/422.201, adresa e-mail: 
primariaposesti@yahoo.com. Informații 
privind Programul național de cadastru şi 
carte funciară 2015-2023 se pot obține pe 
site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/
pnccf/.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Băileşti, din judeţul Dolj, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr.7, începând cu data de 
26.11.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Municipiului Băileşti, 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 primă-
riei 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. 

PRESTĂRI SERVICII
l Acoperişuri Lindab, orice mici reparații, 
z u g r ă v e l i ,  j g e a b u r i ,  d u l g h e r i e . 
Tel.0757.790.001.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al Societăţii 
Ana Teleferic SA, persoană juridică română 
cu sediul în Poiana Braşov, Hotel Sportu-
rilor, judeţul Braşov, număr de ordine în 
Registrul Comerţului Braşov J/08/988/1998, 
CUI:8698066, CIF:RO5479061, prin repre-
zentant Preşedinte, domnul Pascariu 
Corneliu Dan, în conformitate cu prevede-
rile Legii nr.31/1990 privind societăţile şi ale 
Actului constitutiv, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii 
Ana Teleferic SA în data de 21 decembrie 
2020, ora 12:00, în Poiana Braşov, Hotel 
“Sporturilor”, judeţul Braşov, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în registrul acţiona-
rilor la data de referinţă 02 decembrie 2020,  
cu următoarea ordine de zi: 1.Numirea 
auditorului financiar al societăţii Ana Tele-
feric SA pentru o durată de 2 (doi) ani; 2.
Desemnarea reprezentantului acţionarilor 
pentru perfectarea documentelor si înregis-
trarea  lor la Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Braşov. În cazul în 
care nu sunt îndeplinite condiţiile legale de 
desfăşurare a adunării generale ordinare a 
acţionarilor, a doua Adunare Generală Ordi-
nară va fi convocată pentru data de 22 
decembrie 2020, în acelaşi loc, la aceeaşi oră, 
cu aceeaşi ordine de zi.

l Convocarea Adunării Generale Extraor-
dinare a Acţionarilor Societăţii ISAF -Socie-
tate de Semnalizări şi Automatizări 

Feroviare S.A.: Administratorul Unic al 
societăţii ISAF Societate de Semnalizări şi 
Automatizări Feroviare S.A.- cu sediul 
social în Bucureşti, Calea Giuleşti nr.14, cod 
060275, sector 6, nr. de înregistrare în Regis-
trul Comerţului J40/1079/1991, C.U.I. 
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 Extraordinară a 
Acţionarilor Societăţii, pentru data de 
23.12.2020, ora 11:00, la sediul social al 
Societăţii aflat în Bucureşti, Calea Giuleşti, 
nr.14, sector 6, cu următoarea ordine de zi: a. 
Aprobarea vânzării (inclusiv ratificarea 
vânzării/ promisiunii de vânzare), la preţul 
de 3.100.000 Euro la care se adaugă T.V.A. 
sau contravaloarea în lei, la care se adaugă 
T.V.A. a acestei sume, a imobilului compus 
din teren intravilan în suprafata de 
11.567mp împreună cu construcţiile exis-
tente pe acest teren, din Bucureşti, Calea 
Giuleşti, nr.14, sector 6 (“ Proprietatea 

Societăţii”) către societatea GERSIM 
Imobiliare S.R.L., sediul în Bucureşti,  str. 
Cpt. Alexandru Șerbănescu Nr.73, Sector  1, 
înregistrată la Oficiul Registrului  Comer-
țului  Bucureşti sub nr. J40/6574/2020, C.I.F. 
RO  42650696 sau către alte societăţi sau 
persoane juridice interesate; b. Mandat 
pentru formalităţi: Aprobarea împuternicirii 
Dlui. Cognet Clarence Matthieu Marie în 
calitate de Director General al Societăţii 
pentru aducerea la îndeplinire a rezoluţiei ce 
se va adopta cu privire la litera a) de mai 
sus, având dreptul inclusiv să identifice 
cumpărătorii interesaţi pentru cumpărarea 
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Proprietăţii Societăţii, şi fie individual fie prin 
împuterniciri succesive sa reprezinte Socie-
tatea la notarul public şi autorităţi pentru 
obţinerea şi perfectarea tuturor documentelor 
necesare vânzării Proprietăţii Societăţii 
având dreptul la negocierea termenilor şi 
condiţiilor contractului de vânzare cumpă-
rare (inclusiv a promisiunii bilaterale de 
vânzare cumpărare) şi semnarea acestora şi 
oricăror alte documente necesare. Invităm pe 
această cale acţionarii Societăţii ISAF -Socie-
tate de Semnalizări şi Automatizări Feroviare 
S.A. înregistraţi în Registrul Acţionarilor la 
data de referinţă indicată mai jos, să parti-
cipe la şedinţa Adunării Generale a Acţiona-
rilor, 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 parti-
cipe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor la data de 04.12.2020 
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. Acţio-
narii pot fi reprezentaţi în Adunarea Gene-
rală de alţi acţionari sau de către terţi, prin 
împuternicire specială, dată chiar sub semnă-
tură privată. Participarea la Adunarea Gene-
rală 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 Automăti-
zari Feroviare S.A. Domnul Christophe Guy 
Marcel Mansuy.

l Preşedintele Consiliului de Administrație 
al Societății Remat S.A., domnul Gabreanu 
Ion, cetățean român, domiciliat în munici-
piul Călăraşi, strada Tudor Vladimirescu, 
nr.2, bl.B17, sc.1, et.1, ap.3., județul Călă-
raşi, cu sediul în municipiul Călăraşi, strada 
Varianta Nord, nr.1,  județul Călărați, înre-
gistrată la Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Călăraşi sub nr.
J51/212/1991 şi C.U.I. 1921852, atribuit RO, 
Tel/ Fax 0242/331.821, 0242/331.861, în 
temeiul art.117, din Legea 31/1990 privind 
societățile comerciale, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare, cf. Art.14 
din Statutul Societății, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor Societății 
în data de 21.12.2020, ora 12.00, la sediul 
societății, cu următoarea ordine de zi: 
1.Majorarea facilității de credit acordată în 
baza contractului de credit nr. GRIM-
1009483-2016 din data de 14.06.2016, cu 
suma de 3.000.000 eur (treimilioaneeuro) de 
la valoarea de 3.000.000 eur (treimilioa-
neeuro) la 6.000.000 euro (sasemilioa-
neeuro), menținerea garanțiilor mobiliare 
deja constituite în favoarea UniCredit 
Bank SA pentru garantarea sumei inițiale a 
facilității, respectiv pentru suma de 
3.000.000 eur (treimilioaneeuro) şi constitu-
irea în favoarea Băncii de garanții noi, 
astfel încât întreaga sumă de 6.000.000 eur 
(şasemilioaneeuro) să fie garantată, după 
cum urmează: a.Ipotecă mobiliară având ca 
obiect stocurile de materii prime, materii 
auxiliare, produse finite, obiecte de inventar 
şi ambalaje, proprietatea lui Remat S.A. b.
Ipotecă mobiliară având ca obiect toate 
conturile şi subconturile bancare, prezente 
şi viitoare, deschise Remat S.A de la Bancă. 
c.Ipotecă mobiliară asupra universalității 
creanțelor băneşti ale Remat S.A, precum şi 
a accesoriilor acestora. d.Ipotecă mobiliară 
asupra creanțelor băneşti rezultate din 
contractele/polițele de asigurare emise de o 
companie de asigurări agreată de Bancă, 
având ca obiect bunurile asupra cărora s-a 
constituit o garanție în favoarea Băncii. e.

Ipoteca mobiliară asupra creanțelor băneşti 
ale Remat S.A rezultate din polița de asigu-
rare privind riscul de neîncasare a crean-
țelor comerciale. 2.Mandatarea, pentru 
semnarea în numele şi pe seama Societății a 
următoarelor persoane: -Gabreanu Ion 
-administrator, Preşedinte al Consiliului de 
Administrație şi Director General; -Ana 
Elena -Administrator, în calitate de repre-
zentanți ai Societății, pentru ca împreună 
sau separat: a)să o reprezinte cu depline 
puteri în fața Băncii, Notarului Public, 
autorităților publice, oricăror terți. b)să 
negocieze şi să accepte clauzele contrac-
tuale. c)să semneze contractele de credit şi 
de garanții, contractul cadru pentru tran-
zacții de trezorerie (master agreement) şi 
cele aferente acestuia, inclusiv cele de 
garanție financiară, orice alte acte adițio-
nale la acestea, precum şi orice alte docu-
mentele necesare în legătură cu aceste 
contracte. d)să îndeplinească orice altă 
activitate legală pe care o va considera 
necesară scopului mai sus menționat. 3.
Mandatul de mai sus este acordat inclusiv 
pentru orice modificări ulterioare ale 
contractelor bancare anterior menționate, 
incluzând şi nelimitându-se la scopul, tipul, 
utilizarea, prelungirea creditului şi obiectul 
garanțiilor. În situația în care persoana 
împuternicită, se va afla în imposibilitate de 
a duce la îndeplinire prezentul mandat, 
Adunarea împuterniceşte pe domnul 
Gabreanu Ion şi pe doamna Ana Elena, să 
desemneze o altă persoană pentru aducerea 
la îndeplinire a acestui mandat. Acționarii 
pot participa şi vota în Adunarea generală 
extraordinară atât personal cât şi prin 
împuternicit. Acționarii persoane juridice 
vor fi reprezentate prin împuternicit a cărui 
împuternicire trebuie semnată şi ştampilată 
de către reprezentantul legal al persoanei 
juridice. Acționarii persoane fizice pot fi 
reprezentanți de alte persoane fizice prin 
procură specială pentru AGEA, conform 
modelului aflat la sediul societății, şi care 
poate fi pus la dispoziție după publicarea 
convocatorului. Prezenta convocare se va 
publica în Monitorul Oficial partea a IV a.

LICITAȚII
l Continental 2000 S.P.R.L. în calitate de 
lichidator judiciar al Integrator S.A -în fali-
ment, vinde prin licitație publică în data de 
25 noiembrie 2020, orele 10.00: -teren şi 
construcție -locuință S+P+1E situate în 
Bucureşti, str.Elena Culcereasa, nr.49A, 
sect.1, din care teren în suprafață de 
274,38mp şi construcție aferentă 163,75mp 
-la prețul total de 456.000Euro. Preț caiet 
sarcini 3.000Lei +TVA. La prețul de pornire 
se adaugă TVA în funcție de legislația în 
vigoare. Vânzarea va avea loc la sediul lichi-
datorului judiciar din Sfântu Gheorghe, str.
Crângului, nr.12, bl.9, sc.B, ap.4, parter. 
Pentru participarea la licitație este obligatorie 
achiziționarea caietului de sarcini. Garanția 
de participare la licitație este de 20% din 
prețul de pornire. Informații prin e-mail 
contact@continental2000.ro, sau la telefoa-
nele 0267/311.644; 0728.137.515 şi pe pagina 
de internet www.continental2000.ro.

l Subscrisa Private Liquidation Group 
IPURL, în calitate de lichidator judiciar în 
dosarul nr. 882/1285/ 2019/A1* aflat pe rolul 
Tribunalului Specializat Cluj, Secția Comer-
cial, privind pe debitoarea Vladmann Plus 
SRL, CUI 38601636, număr de înregistrare 
în Registrul Comerțului J12/6771/2017, îi 
notifică pe toți creditorii debitoarei privind 
faptul că prin hotărârea nr.1668 pronunțată 
la data de 05.11.2020 de Tribunalul Specia-
lizat Cluj, în dosarul nr. 882/1285/2019/A1* 

s-a dispus începerea procedurii falimentului 
față de societatea debitoare mai sus mențio-
nată, în temeiul art.145 alin.(1) lit D din 
Legea 85/2014. S-a fixat termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanțelor născute în cursul procedurii la 
data de 20.12.2020, termenul limită pentru 
verificarea creanțelor, întocmirea şi publi-
carea tabelului suplimentar la data de 
19.01.2021, termenul limită de întocmire a 
tabelului definitiv consolidat la data de 
18.02.2021. Lichidatorul judiciar a convocat 
şedința adunării creditorilor pe data de 
19.01.2021, la ora 12:00, la sediul acestuia din 
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. 
Bihor, ordinea de zi urmând a fi: confirmarea 
lichidatorului judiciar provizoriu, aprobarea 
onorariului acestuia şi desemnarea comite-
tului creditorilor. 

l Anunţ de participare la licitația publică cu 
ofertă în plic închis din data de 22.12.2020; 1. 
Informaţii generale: Administrația Națională 
”Apele Române” - Administraţia Bazinală de 
Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea,  
judeţul Vâlcea,  cod fiscal RO 23730128; 
telefon:0250/ 739.881; fax:0250/738.255. 2. 
Obiectul si durata închirierii : închiriere 
suprafață de teren situat în albie minoră 
pentru o durată de 10 ani. 3. Condiţiile de 
participare: sunt precizate la punctul 8 din 
caietul de sarcini. La licitație poate participa 
orice persoană fizică sau juridică de drept 
privat, română sau străină, care depune o 
singură ofertă, cumpără caietul de sarcini şi 
constituie garanția de participare. 4. Cuan-
tumul garanţiei de participare: 10% din 
valoarea minimă a chiriei anuale, constituită 
cu ordin de plată în contul RO86 TREZ 6715 
005X XX00 3809, C.U.I. 18264803  sau prin 
scrisoare de garanţie bancară în favoarea 
Administraţiei Bazinale de Apă Olt Rm. 
Vâlcea. 5. Descrierea succintă a bunului 
imobil ce urmează a fi închiriat: teren situat 
în albia minoră a râului Olt (Balta Gâscărie) 
de pe raza județului Olt pentru desfăşurarea 
activității de acvacultură în ape dulci, în 
temeiului H.G.781/2020, H.G.183/10.03.2020, 
poziția nr.137^4, şi O.U.G. 57/03.07.2019, 
art.332-333. 6. Licitația va avea loc în data de 
22.12.2020 pentru următoarea suprafață : -  
88.382 mp, teren albie minoră a râului Olt 
(Balta Gâscărie), Com. Curtişoara, jud. Olt 
(C.F. nr.53392 - U.A.T.Curtişoara). 7. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă oferata: oferta se depune într-un 
singur exemplar original. 8. Dată limită 
privind solicitarea clarificărilor: 14.12.2020, 
ora 16:00. 9. Data, locul şi ora limitã de 
primire a ofertelor: 22.12.2020 până la ora 
10:00 la sediul Administraţiei Bazinale de 
Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, 
jud. Vâlcea. 10. Data şi locul deschiderii 
acestora: 22.12.2020 începand cu ora 11:30 la 
sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, 
Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. 
Vâlcea. 11. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: oferta se depune 
într-un singur exemplar original. 12. Modul 

de obţinere a caietului de sarcini : de la sediul 
Administraţiei Bazinale de Apă Olt,  Servi-
ciul Cadastru Patrimoniu, contravaloarea 
acestuia fiind de 1.081,88 lei./exemplar, se 
achită la casieria instituției pe bază de 
factură şi chitanță sau cu ordin de plată în 
contul RO17 TREZ 6715 0220 1X01 0664, 
C.U.I. RO 23730128. Soluționarea litigiilor 
apărute în legatură cu atribuirea, închirierea, 
executarea, modificarea şi încetarea contrac-
tului de închiriere a bunurilor proprietate 
publică, precum şi a celor privind acordarea 
de despăgubiri se realizează potrivit prevede-
rilor legislației privind contenciosul adminis-
trativ. Prezentul anunţ apare afişat şi pe 
site-ul www.rowater.ro/daolt.

l Continental 2000 S.P.R.L. -în calitate de 
lichidator judiciar al societății Exploatarea 
minieră Harghita SA -în faliment, vinde 
prin licitație publică în data de 25 noiembrie 
2020, orele 10.00, următoarele bunuri 
imobile aflate în proprietatea societății: 1.
Imobile Miercurea Ciuc -sediu, respectiv: 
clădire cantină -361mp, cale ferată dezafec-
tată, cale ferată -1.266ml, clădire trafo 
-128mp, construcții industriale -stație de 
reglare gaz -23mp, cabină pod basculă 
-17mp, depozit -1.933mp, secție uscare 
caolin, c-tii hală de preparare -3.466mp, 
stație de compresoare, cabină pod bascule 
-53mp, stație de pompe, atelier mecanic 
-675mp, depozit de expediție -339mp, tere-
nuri intravilane în total 53.689mp . Preț 
total/ansamblu 5.206.279Lei; 2.Ansamblu 
imobiliar situat în com Ciceu -Piricske, jud.
Harghita, respectiv: Teren+construcții 
protocol -1.493mp, teren tenis 250mp, teren 
extravilan +instalație electrică -14.455mp, 
conductă barbotină, linie electrică 6kw 
Harghita Băi+Pricske, teren extravilan 
-768mp, teren extravilan -1.097mp, teren 
extravilan -660mp. Preț total/ansamblu 
1.141.745Lei; 3.Teren intravilan 1.467mp 
+Casă D+P+IE (gradină cu casă) 468mp 
situat în Negreşti Oaş, jud.Satu Mare. Preț 
total de 224.181Lei; 4.Teren intravilan Zona 
Jigodin, M-Ciuc, jud.Harghita, în suprafață 
de 63.385mp. Preț 1.298.918Lei; 5.Teren 
intravilan zona Zorilor, M-Ciuc, jud.
Harghita în suprafață de 3.726mp. Preț 
152.710Lei; 6.Teren intravilan +post de 
transformare zona Băilor, M-Ciuc, jud.
Harghita, în suprafață de 45mp. Preț 
5.316Lei; 7.Teren intravilan +stația de 
pompe zona Băilor, M-Ciuc, jud.Harghita, 
în suprafață de 197mp (stația de pompe 
52mp). Preț 10.410Lei; 8.Ansamblu imobil 
situat în Voslobeni, respectiv: teren intra-
vilan în suprafață de 12.383mp +remiză 
locomotivă 122mp, linie electrică 20KW 
-10.315ml. Preț total/ansamblu 2.225.122Lei. 
Preț informativ caiet de sarcini 4.000Lei 
+TVA. La prețurile de pornire se adaugă 
TVA în funcție de legislația în vigoare. 
Vânzările vor avea loc la sediul lichidato-
rului judiciar din Sfântu Gheorghe, str.
Crângului, nr.12, bl.9, sc.B, ap.4, parter. 
Pentru participarea la licitație este obliga-

torie achiziționarea caietului de sarcini. 
Garanția de participare la licitație/negociere 
directă este de 20% din prețul de pornire. 
Informații prin e-mail contact@conti-
nental2000.ro ,  sau la  te lefoanele 
0267/311.644; 0728.137.515 şi pe pagina de 
internet www.continental2000.ro.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de înregistrare Seria-B, 
Nr.2361346 /11/02/2010 şi Certificat consta-
tator pentru sediul profesional şi terțe 
Nr.2456 pe data de 11.02.2010, apartinând 
SC Plopeanu Dumitru Alexandru, cod fiscal 
Seria B, Nr.2361346, eliberat de ORC de pe 
lângă tribunalul Olt. Le declar nule.

l Declar pierdute şi nule următoarele docu-
mente cu regim special aparținând SC 
Omniasig Vig SA: polițele F2300395, 
F2300396, F2375410, F2399799 şi F2399801, 
vignetele HI5300803 şi HI5300805.

l Andries G.M. Costel Intreprindere Indivi-
duală, CUI:40390409, pierdut certificat de 
înregistrare B3732450/2019 şi certificate 
c o n s t a t a t o a r e  s e d i u  s i  t e r ț i , 
nr.1905/08.01.2019. Le declar nule.

l Pierdut certificat constatator pentru 
punctul de lucru din Lesu nr.269, Drum 
Agricol Dealul Moldovan-Dealul Dragote-
nilor, jud.BN, apartinand Suciu Nistor I.I. cu 
F6/491/2009 si CUI 25761767. Il declar nul.

l Subsemnatul Szekelyhidi Sandor Bela, 
domiciliat în Str.Codrului, Nr.14/D, Locali-
tatea Viile Satu Mare, Județ Satu Mare, am 
pierdut Atestatul pentru Taxi. Se declară nul.

l Societatea Bihor Developments SRL, cu 
sediul în Bucureşti, Al. Râmnicu Vâlcea, 
nr.14A, etaj parter, apartament A02, biroul 
n r. 2 ,  S e c t o r  3 ,  J 4 0 / 1 8 2 0 9 / 2 0 0 7 , 
CUI:22483097, declară pierdut certificatul 
constatator emis de Oficiul National al Regis-
trului Comerțului- Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucureşti 
pentru vechiul sediu social din Bucureşti, Str.
Vintilă-Vodă, nr.2, bl.E1, sc.2B, etaj 7, ap.82, 
camera 1, Sector 3, şi declară pierdut certifi-
catul de înregistrare cu seria B nr.2423346 
eliberat la data de 25.08.2010, pe care le 
declară nule.

l Glass Expert Securizare SRL, cu sediul în 
Popeşti Leordeni, Șos.Olteniței, nr.202, jud.
Ilfov, J23/844/2012, CUI:30005344, declară 
pierdute certificatele constatatoare ale socie-
tății emise de Oficiul Național al Registrului 
Comerțului- Oficiul Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Ilfov pentru sediu 
social şi pentru activitățile desfăşurate în 
afara sediului social şi a sediilor secundare, şi 
declară pierdut certificatul de înregistrare cu 
seria B, nr.2423346 eliberat la data de 
16.03.2017, pe care le declară nule.


