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l SC Imza Prod SRL, Ploiesti, angajeaza 2 persoane
pentru postul de brutar. Relatii la telefon:
0748.119.096.
l SC Fagforest Wood Prod And Trade Co SRL,
angajeaza muncitori calificati/necalificati, pentru
fabrica de cherestea din Bretea Streiului jud Hunedoara. Salariul este de 2300 lei in mana, oferim
cazare gratis si bonuri de masa. Relatii la tel
0744665656.
l Melbiem Trans SRL, CUI 30313921, angajează
asistent manager. Cerințe: studii medii și experiență.
Relații la tel.0744.597.517.
l Draglux SRL, J40/6694/2020, CUI: 42657864,
angajează zugravi și muncitori necalificați la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic,
faianță, gresie, parchet. CV pe: office@jobtips.ro
l S.C. Lembeck Style &Design SRL cu punctul de lucru
din loc. Hunedoara, car. Peștișu Mare, nr. 268, angajeaza
40 muncitori necalificați în industria confecțiilor.
Cunoașterea limbii engleză constituie avantaj. Persoanele interesate pot primi informații la sediul firmei sau la
nr.de telefon 0254/773.131 sau pot trimite C.V. pe adresa
de e-mail: lembeckstyledesign@yahoo.com
l Domeniile Dropia SRL angajează 3 viticultori și 3
mecanici agricoli pentru punctul de lucru situat în
sat Lacu-Rezii, oraș Însurăței, județ Brăila. Relații la
telefon: 0758.980.001.
l SC Deny Look SRL cu sediul în loc.Alba-Iulia,
jud.Alba este în căutarea unor persoane calificate, cu
studii generale, vorbitoare de limba engleză, în
vederea angajării pe următoarele pozitii: maseur de
întreținere și relaxare, Cod COR: 514204 (1 pers);
barman, cod COR 513201 (2 persoane); pizzar, cod
COR 512002 (2 persoane)! Experiență de 3-5 ani în
domeniu, precum și calificarea/diplomă pentru
această poziție, respectiv limba engleză nivel mediuavansat sunt condiții obligatorii! Pentru informații
suplimentare și programarea interviurilor ne puteti
contacta telefonic în perioda 20.08-24.08.2021,
tel.0728.974.878, în intervalul orar 09.00-15:00!
l Sarerom SRL cu sediul în com.Afumați, jud.Ilfov, Sos.
București-Urziceni, nr.89, înregistrată la ORC
J23/3342/2014; CUI 24255982, angajează: mecanic utilaj,
cod COR 723302 -5 posturi, șef echipă specializată, cod
COR 541106- 5 posturi, maistru mecanic, cod COR
311508- 5 posturi, sudor, cod COR 721208- 5 posturi,
inginer mechanic, cod COR 214401- 5 posturi, lăcătuș
mecanic, cod COR 721410 -5 posturi, electrician de întreținere și reparații, cod COR 741307- 5 posturi și operator
extracție sare în salină, cod COR 811307- 5 posturi.
Pentru CV, la adresa de e-mail: igen91241@gmail.com.

l SC Sunrise House SRL, având CUI: 38491797, cu
sediul în Sat Sirnea, comuna Fundata, Nr.76, camera
2, etaj parter, Județ Brașov, angajează: menajeră,
cod COR 911101- 2 posturi; bucătar, cod COR
512001- 1 post. Cerințe: studii medii, cunoștințe de
limba engleză, cunoștințe în domeniul serviciilor,
experiență 6 luni. Selecția are loc în data de
23.08.2021, ora 10.00, la sediul societății.
l SC Bilka Steel SRL, având CUI: RO21520278, cu
sediul în Brașov, Strada Henri Coandă, nr.17, jud.
Brașov, angajează: muncitor necalificat în metalurgie, cod COR 932911- 5 posturi. Cerințe: studii
medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniu. Selecția are loc în data de 23.08.2021, ora
08.00, la sediul societății.
l Primăria orașului Sebiș, jud.Arad, organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată
de 3 ani, a postului contractual de conducere vacant
de director- Club Sportiv „NAȚIONAL” Sebiș.
Probele stabilite pentru concurs sunt: selecția dosarelor, proba scrisă și interviul. Concursul se organizează la sediul Primăriei orașului Sebiș, în ziua de
15.09.2021, ora 10.00, interviul în data de 17.09.2021,
ora 10.00. Dosarele complete de concurs întocmite
conform art.6 din HG nr.286/2011 modificată de HG
1027/2014, se depun la sediul Primăriei orașului
Sebiș în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la
data publicării în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a. Condițile specifice pentru ocuparea
postului vacant sunt: -studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durata absolvite cu diploma de licență sau
echivalentă, depunerea unui Proiect de management
care să cuprindă: o proiecție fundamentală a bugetului de venituri și cheltuieli a Clubului Sportiv,
pentru o perioada de 3 ani, strategii, programe,
proiecte, măsuri concrete, cuantificabile ce vor fi
avute în vedere în perioada de executare a contractului de management, vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupării funcției- minimum 3 ani.
Documentele pentru întocmirea dosarului de
concurs și bibliografia de concurs se afișează la
sediul și pe site-ul Primăriei orașului Sebiș: www.
primariasebis.ro. Relații suplimentare se pot obține
la telefon: 0257.311.008 sau la sediul Primăriei
orașului Sebiș.
l Grădinița cu Program Prelungit „Winnie
Academy” cu sediul în Oradea, Calea Aradului
nr.4A, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre vacante. Educatoare/Institutori /Profesor pentru învățământul
preșcolar (învățământ preșcolar în limba română).
Concursul se va desfășura conform următorului
grafic: -Înregistrarea cererilor la secretariatul
unității: 26 august-06 septembrie 2021, între orele
10.00-16.00; -Afișarea listei candidaților admiși
pentru susținerea probelor de concurs: 08 septembrie
2021; -Inspecția specială la clasă: 10 septembrie–16

septembrie 2021; -Proba scrisă: 23 septembrie 2021;
-Afișarea rezultatelor: 25 septembrie 2021; -Depunerea contestațiilor: 25 septembrie-27 septembrie
2021; -Afișarea rezultatelor finale și repartizarea
candidaților: 28 septembrie 2021. Posturile au o
viabilitate de cel puțin 4 ani. Concursul se va desfășura conform Metodologiei aprobate prin OMECTS
nr.5625 din 31.08.2012 și OMEC nr. 4749/24.07.2020.
Se pot înscrie la concurs absolvenţi cu diplomă ai
învăţământului superior, postliceal sau mediu care
au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului privind
disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru
încadrarea personalului didactic din învăţământul
preuniversitar. Proba scrisă se susţine în specializarea postului conform Centralizatorului, după
programele valabile, specifice pentru concurs. Informațiile legate de desfășurarea concursului pot fi
obținute la tel.0752.015.972, 0742.524.433 sau la
adresa de e-mail: winnie_academy@yahoo.com.
l Primăria Comunei Măgirești, județul Bacău,
organizează concurs pentru ocuparea funcției
contractuale vacante de execuție de: Îngrijitor, la
Căminul de îngrijire bătrâni, din aflat în cadrul
Serviciului Public de Asistență Socială Măgirești,
aflat în subordinea primarului comunei Măgirești,
pe perioadă nedeterminată, cu respectarea prevederilor HG 286/2011, cu modificările și completările
ulterioare. Condiții de participare pentru postul de
îngrijitor la Căminul de îngrijire bătrâni din cadrul
SPAS, aflat în subordinea primarului comunei Măgirești: diplomă de absolvire a unui curs de îngrijitor/
dovada înscrierii la un curs de îngrijitor, fără
vechime. Dosarele de înscriere se depun la sediul
Primăriei Comunei Măgirești, str.Ep. Ioachim
Mares, până la data de 03.09.2021, ora 16.00. Proba
scrisă are loc în data de 13.09.2021, ora 10.00 și
interviul în data de 15.09.2021, ora 14.00, la sediul
Primăriei Comunei Măgirești, județul Bacău.
Persoane de contact: Cada Liviu Catalin,
tel.0769.047.026, tel.0234.355.200, fax: 0234.355.200.
l Spitalul Județean de Urgență Alexandria, județul
Teleorman, Str.Libertății, numărul 1, organizează
concurs pentru ocuparea următorului post contractual temporar vacant: 1 post asistent medical principal cu studii superioare în cadrul
Compartimentului Ortopedie- perioadă determinată.
Condiții specifice de participare la concurs pentru
funcția de asistent medical principal: Studii: absolvent al Facutății de Moașe și Asistență Medicală;
Certificat membru însoțit de avizul anual eliberat de
OAMGMAMR- în termen; Diplomă de bacalaureat;
Certificat grad principal; Vechime: 5 ani vechime în
specialitate. Concursul se organizează la sediul Spitalului Județean de Urgență în data de 13.09.2021, ora
10.00, proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi
anunțate după rezultatul probei scrise. Dosarele se
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depun la sediul Spitalului Județean de Urgență în
termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării
anunțului și trebuie să conțină, în mod obligatoriu,
documentele prevăzute la art.7 din HG nr.286/2011,
cu modificările și completările ulterioare. Bibliografia
și relații suplimentare la avizierul Spitalului Județean de Urgență Alexandria, la serviciul RUNOS sau
la telefonul 0247.306.723.
l Unitatea Militară 01924 București, cu sediul în
șoseaua București-Ploiești, km. 10,5, Sector 1, București, organizează concursul pentru ocuparea următoarelor posturi astfel: 1.Post temporar vacant de
execuție de casier în cadrul compartimentului
financiar -contabil, studii generale sau medii, curs de
contabilitate și o vechime în muncă de 6 luni, astfel:
-06.09.2021, ora 10.00, proba practică; -09.09.2021,
ora 10.00, interviul; -data limită de depunere a dosarelor 27.08.2021, ora 15.30. 2.Post vacant de execuție
de muncitor calificat tr. I (operator xerox), studii
generale sau medii și o vechime în muncă de 6 ani şi
6 luni, astfel: -13.09.2021, ora 10.00, proba practică;
-16.09.2021, ora 10.00, interviul; -data limită de
depunere a dosarelor 03.09.2021, ora 15.30. Dosarele
de concurs se depun la sediul U.M 01924 București,
șos. București –Ploiești, km. 10,5. Informații suplimentare pot fi obținute de la secretarul comisiei de
concurs la telefon 021.319.4000, int. 577/413.
l Spitalul Militar de Urgenţă: “Dr. Ion Jianu”Piteşti organizează:concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de personal civil contractual
1 post de șef birou gr II la biroul management
personal din microstructura personal cu următoarele condiții specifice: -nivelul studiilor superioare cu
diplomă de licență în domeniul administrativ,
economic sau juridic;vechime în muncă și în specialitate minim 5 ani în specialitatea postului, respectiv
în funcții de conducere în domeniul resurselor
umane. Concursul se va desfăşura la sediul
S.M.U.“dr. Ion Jianu”-Piteşti, după cum urmează
proba scrisă în data de 14.09.2021 ora 10.00 şi proba
de interviu în data de 20.09.2021 ora 10.00. Perioada
de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este:

Ministerul Finanþelor. Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã. Direcþia
Generalã Regionalã a Finanþelor Publice - Braºov. Administraþia Judeþeanã a
Finanþelor Publice Sibiu. Serviciul Fiscal Municipal Mediaº. Str. I. C. Brãtianu nr. 3.
Tel.: 0269.841990, Fax: 0269.841047, e-mail: Admin.MDSBAFMX01.SB
@mail.mfinante.gv.ro. Numãr de înregistrare ca operator de date cu caracter
personal - 759. Dosar de executare nr. 795. Nr. SBMD_DEX-3137-2021 din
18.08.2021. Anunþ privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri
imobile. Anul 2021, Luna August, Ziua 18. În temeiul prevederilor art. 250, alin.
(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedurã Fiscalã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, vã facem cunoscut cã, în ziua de 31, luna august, ora
11.00, anul 2021, în localitatea Mediaº, str. I. C. Brãtianu, nr. 3, se vor vinde la
licitaþie, urmãtoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC CASSTIL SA,
prima licitaþie: Construcþie P + 3E staþie pilot (construcþii industriale ºi edilitare)
cu o suprafaþã construitã de 687,10 mp ºi suprafaþã utilã de 548,04 mp, cu teren
în suprafaþã de 349 mp, situata în Mediaº, str. Carpaþi nr. 19, având fundaþie din
beton, structura din cadre beton ºi grinzi beton, zidãrie beton ºi cãrãmidã
refractarã, pardosealã ciment cu mozaic, acoperiº tip terasã cu învelitoare folie
bituminoasã, tâmplarie interioarã din lemn ºi exterioarã metalicã cu geam simplu
spart pe alocuri. Compartimentarea interioarã este cu cãrãmidã, zugrãveli
simple, în var, cu fisuri ºi deteriorate. Imobilul dispune de utilitãþile existente la
stradã, însã racordarea la acestea este prin SC Emailul SA. Imobilul nu dispune
de scãri de acces ºi grupuri sanitare, acestea aparþinând tot SC Emailul SA.
Accesul la imobil se face prin clãdirea aparþinând SC Emailul SA. Preþ pornire al
licitaþiei 811.770 lei (exclusiv TVA *), grevatã de urmãtoarele drepturi reale ºi
privilegii: Creditori, Sarcini: Direcþia Fiscalã Localã Mediaº - Ipotecã legalã; MFP
ANAF DGRFP Bucureºti - Administraþia Sector 2 a Finanþelor Publice - Ipotecã
legalã. *) În conformitate cu prevederile art. 292, alin. (2), lit f din Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
operaþiunea este scutitã de TVA. Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra
acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta organul de executare, înainte de
data stabilitã pentru vânzare. Cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi
sã se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop ºi pânã la acel
termen sã prezinte oferte de cumpãrare. Pentru participarea la licitaþie ofertanþii
depun, cu cel puþin o zi înainte de data licitaþiei, urmãtoarele documente: a)
oferta de cumpãrare; b) dovada plãþii taxei de participare sau a constituirii
garanþiei sub forma scrisorii de garanþie, reprezentând 10% din preþul de pornire
a licitaþiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO34TREZ5765067XXX00
4916, beneficiar Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor Publice Braºov Administraþia Judeþeanã a Finanþelor Publice Sibiu, cod de identificare fiscalã
4240766, deschis la Trezoreria Municipiului Sibiu; c) împuternicirea persoanei
care îl reprezintã pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerþului; e)
pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba
românã; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g)
pentru persoanele fizice strãine, copie de pe actul de identitate/ paºaport; h)
declaraþia pe proprie rãspundere a ofertantului prin care certificã faptul cã nu
este persoanã interpusã cu debitorul. Cumpãrãtorului îi revine obligaþia de a
respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaþiile de mediu, obligaþiile de
conservare a patrimoniului naþional sau altele asemenea. Pentru informaþii
suplimentare vã puteþi adresa la sediul nostru sau la numãrul de telefon
0269.841990, int. 106. Data afiºãrii: 18.08.2021.

23.08.2021-03.09.2021. Data limită de depunere a
dosarelor de înscriere la concurs este 03.09.2021 ora
14.00. Relaţii suplimentare pe site-ul: www.smupitesti.org la rubrica anunţuri şi la secretariatul comisiei de concurs la S.M.U.”Dr. Ion Jianu”-Piteşti cu
sediul în mun. Piteşti, str. Negru Vodă nr.47, jud.
Argeş-tel 0248.218.090, 0248.218.172/interior 413.
l Unitatea Militară 02439 Bucureşti organizează
concurs pentru ocuparea următorului post vacant de

personal civil contractual: -1 post vacant de execuţie
„Referent de specialitate gradul IA” în Compartimentul formațiuni, echipamente și dispozitive
medicale, Secția farmacie și logistică medicală,
Oficiul logistică medicală; -Studii: absolvirea cu
diplomă de licenţă a studiilor superioare universitare
de licență în domeniul Științelor administrativespecializarea servicii și politici de sănătate publică,
în domeniul Contabilitate- specializarea contabilitate și informatică de gestiune, în domeniul
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Economie- specializarea economie generală;
-Vechime: 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea
studiilor universitare de licență absolvite; -Proba
scrisă: 13.09.2021 ora 10.00; -Interviul: 17.09.2021,
ora 10.00; -Data limită de depunere a dosarelor:
02.09.2021 ora 15.00. Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se va face la sediul U.M. 02439
Bucureşti, strada Institutul Medico- Militar nr.3-5,
sector 1, Bucureşti, unde vor fi afişate şi detaliile
organizatorice necesare. Date de contact ale secretariatului, la telefon: 021396006 interior 130.
l Unitatea militară 01919 Otopeni din Ministerul
Apărării Naționale, organizează concurs pentru
încadrarea unui număr de 4 (patru) posturi vacante
de execuție de personal civil contractual la U.M.
01919, astfel: 1. Tehnician IA în cadrul formației
echipamente electrice, electronice și radionavigație
din atelierul fabricație avion fără pilot la secția
reparații și lucrări complexe aeronave (locația
Otopeni), a U.M. 01919, studii medii în domeniile
electrotehnică, electronică, proiectare, fabricare,
asamblare, constituire, operare, întreținere și reparare a echipamentelor electrice sau electronice, 6 ani
și 6 luni vechime minimă în muncă din care vechime
minimă în domeniu: 6 luni, cunoștințe de operare pe
calculator– Microsoft Office (fără atestat);
Concursul se va desfășura la sediul U.M. 01919
Otopeni, astfel:-03.09.2021, până la ora 14:00– data
limită de depunere a dosarelor; -13.09.2021, începând cu ora 12:00– proba practică; -17.09.2021,
începând cu ora 12:00– interviu. 2.Muncitor calificat
I (îmbuteliator fluide sub presiune) în cadrul formației butelii sub presiune, din atelierul fabricații și
lucrări speciale (locația Otopeni), a U.M. 01919,
studii medii/ generale în domeniile operatori mașini
care sunt utilizate pentru îmbuteliat recipiente sub
presiune sau atestat, diplomă de specializare/ absolvire a unui curs de formare profesională în domeniul
îmbuteliat recipiente sub presiune; vechime minimă
în muncă 9 ani, din care vechime minimă în
domeniu: 6 luni. Concursul se va desfășura la sediul
U.M. 01919 Otopeni, astfel: -03.09.2021, până la ora
14:00– data limită de depunere a dosarelor;
-13.09.2021, începând cu ora 10:30– proba practică;
-17.09.2021, începând cu ora 10:30– interviu. 3.
Tehnician debutant în cadrul formației celulă-motor,
din atelierul fabricație avion fără pilot la secția
reparații și lucrări complexe aeronave (locația
Otopeni), a U.M. 01919, studii medii în domeniile
mecanică sau electromecanică, proiectare, fabricare,
asamblare, constituire, operare, întreținere și reparare a componentelor și echipamentului mecanic,
vechimea în muncă nu este o cerință la angajare,
cunoștințe de operare pe calculator– Microsoft
Office (fără atestat). Concursul se va desfășura la
sediul U.M. 01919 Otopeni, astfel: -03.09.2021, până
la ora 14:00– data limită de depunere a dosarelor;
-13.09.2021, începând cu ora 09:00– proba practică;
-17.09.2021, începând cu ora 09:00– interviu. 4.
Tehnician IA în cadrul formației reparații sisteme de
radiocomunicații, radionavigație și radiolocație, din
atelierul reparații avionică la secția reparații și
lucrări complexe aeronave (locația Otopeni), a U.M.
01919, studii medii în domeniile telecomunicații,
comunicații, proiectare, fabricare, asamblare, constituire, operare, întreținere și reparare a componentelor și echipamentului de telecomunicații,
instrumentelor electronice și sistemelor de control
sau a echipamentului de transmitere a datelor;
vechime minimă în muncă: 6 ani și 6 luni din care
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vechime minimă în domeniu: 6 luni, cunoștințe de
operare pe calculator– Microsoft Office (fără
atestat). Concursul se va desfășura la sediul U.M.
01919 Otopeni, astfel: -03.09.2021, până la ora
14:00– data limită de depunere a dosarelor;
-13.09.2021, începând cu ora 07:30– proba practică;
-17.09.2021, începând cu ora 07:30– interviu. Depunerea dosarelor și organizarea concursurilor se vor
face la sediul U.M. 01919, Strada Zborului nr.1,
localitatea Otopeni, județul Ilfov, unde vor fi afișate
și detaliile organizatorice necesare. Date de contact
ale secretariatului, la telefon: 021.350.61.33 int.534
sau 448, de luni până vineri, între orele 07.00-15.00.
l Consiliul Superior al Magistraturii organizează
concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a
două funcţii contractuale de execuţie vacante de
consilier gradul IA -psiholog din cadrul Compartimentul de psihologie a personalului (pentru care se
cer studii superioare în domeniul sociopsihopedagogie, specialitatea psihologie, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă, vechime în specialitate de
cel puţin 6 ani şi 6 luni, atestat de liberă practică
eliberat de Colegiul Psihologilor din România în
domeniul de specialitate psihologia muncii şi organizaţională, treapta de specializare minim specialist,
forma de atestare autonom, atestat de liberă practică
eliberat de Colegiul Psihologilor din România în
domeniul de specialitate psihologie clinică, treapta de
specializare minim practicant, forma de atestare
autonom, dreptul de liberă practică să nu fie
suspendat în condiţiile art.18 din Legea nr. 213/2004
privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de
liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cunoştinţe de operare PC (Microsoft Word, Excel)– nivel
mediu, cursuri sau specializări în domeniul psihologiei muncii şi organizaţionale, respectiv a psihologiei
clinice). Concursul va avea loc în perioada
14.09.2021– 17.09.2021, la sediul Consiliului Superior
al Magistraturii din Bucureşti, Calea Plevnei nr.141B,
sector 6, după cum urmează: -14.09.2021, ora 10,00–
proba scrisă; -17.09.2021, ora 10,00– interviul. Datele
relevante privind organizarea concursului sunt
publicate pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii: www.csm1909.ro, la secţiunea
„Magistraţi/Concursuri –Aparat propriu”. Actele de
înscriere la concurs se depun la Consiliul Superior al
Magistraturii- Direcţia resurse umane şi organizare,
etaj 3, cam. 300, până la data de 06.09.2021, inclusiv,
ora 16,00. Datele de contact ale persoanelor care
asigură secretariatul comisiei de concurs sunt următoarele: Florentina Budu- Constantin şi Mădălina
Simion, telefon 021/3116926 interior 2028 şi 2050;
adresă de email: druo@csm1909.ro.
l Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”
Târgu Jiu, cu sediul în Târgu Jiu, str. Traian nr.5,
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante: - un post contractual vacant de
execuție pe perioadă nedeterminată de REFERENT
LITERAR-ARTISTIC, grad profesional I, la Secția
soliști vocali; - două posturi contractuale vacante de
execuție pe perioadă nedeterminată, de SOLIST
BALET, treapta profesională- debutant, la Secția
balet. Concursul se va desfășura la sediul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” din
Târgu Jiu și va consta în următoarele probe: Pentru
postul de REFERENT LITERAR-ARTISTIC: proba scrisă în data de 13 septembrie 2021, ora 10:00;
- proba interviu în data de 17 septembrie 2021, ora

10:00. Pentru posturile de SOLIST BALET: - proba
scrisă în data de 13 septembrie 2021, ora 13:00;- proba
interviu în data de 17 septembrie 2021, ora 13:00.
Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: I. Condiții generale, prevăzute de
art.3 din Regulamentul-cadru anexă la H.G. nr.
286/2011 privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale. II. Condiții
specifice: Pentru postul de REFERENT LITERAR-ARTISTIC: - să fie absolvent de studii universitare, respectiv studii superioare de scurtă durată,
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă întrunul din domeniile: litere sau psihologie; - vechime în
muncă, minim 7 ani pe studii superioare; - cunoștințe
limba engleză – nivel avansat(atestare prin documente emise de instituții sau alte entități de specialitate); - aspect plăcut, ținută scenică adecvată și dicție
privind prezentarea spectacolelor; - experiența
scenică, veleitățile artistice și activitatea desfășurată
într-o instituție de spectacole constituie un avantaj.
Pentru posturile de SOLIST BALET, treapta profesională - debutant: -fete, cu vârsta maximă de 22 ani; studii medii – absolvent cu diplomă de bacalaureat;
- studii de specialitate în domeniu – absolvent al Școlii
populare de Artă; - vechime în muncă – fără; - aspect
plăcut și ţinută scenică adecvată; - colaborarea în
plan coregrafic cu o instituție de cultură constituie un
avantaj. Dosarele de concurs se depun la sediul
Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”
Tg-Jiu, în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial al
României, Partea III-a, respectiv până pe 03.09.2021,
ora 14:00. Relații suplimentare se pot obține de la
sediul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina
Gorjului” Târgu Jiu, la secretariatul instituției,
telefon 0764525368.

CITAŢII
l Prin prezenta i se notifică lui Roky Fernandez
Molina că este citat în data de 29.09.2021, la ora
09.00, la Tribunalul Teleorman, Strada Independenței, nr.22, Alexandria, Secția Civilă 1, Camera
Civil referitor la Dosarul Nr.1289/87/2020 care are
ca obiect exequator (recunoașterea înscrisurilor și
hotărârilor străine), fiind petent Crăciun Nicoleta
Dorina.

DIVERSE
l Societatea Mihmetal Colector SRL titular al activității 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor la adresa sat Lipia com.Gruiu, tarla 42, parcela
230, jud.Ilfov, anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de reînnoire a autorizației de
mediu pentru activitate.
l S.C. Ageximco S.R.L. anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul Construire hală depozitare
(P) corp C14 cu birouri (P+1), propus a fi amplasat
în comuna Crevedia, sat Crevedia, Șoseaua București-Târgoviște, nr.697C, T56, P423, 424, județul
Dâmbovița. Informațiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmbovița din
municipiul Târgoviște, str. Calea lalomiței, nr. 1,
județul Dâmbovița și la sediul Primăriei Crevedia, în
zilele de luni-vineri, între orele 09.00-12.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M.
Dâmbovița.

l S.C. Ageximco S.R.L. anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul Construire hală depozitare
(P) corp C15 cu birouri (P+1), propus a fi amplasat
în comuna Crevedia, sat Crevedia, Șoseaua București-Târgoviște, nr. 697C, T56, P423, 424, județul
Dâmbovița. Informațiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmbovița din
municipiul Târgoviște, str. Calea lalomiței, nr. 1,
județul Dâmbovița și la sediul Primăriei Crevedia, în
zilele de luni-vineri, între orele 09.00-12.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M.
Dâmbovița.
l S.C. Ageximco S.R.L. anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul Construire hală depozitare
(P) corp C16 cu birouri (P+1), propus a fi amplasat
în comuna Crevedia, sat Crevedia, Șoseaua București-Târgoviște, nr. 697C, T56, P423, 424, județul
Dâmbovița. Informațiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul A.P.M. Dâmbovița din
municipiul Târgoviște, str. Calea lalomiței, nr. 1,
județul Dâmbovița și la sediul Primăriei Crevedia, în
zilele de luni-vineri, între orele 09.00-12.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M.
Dâmbovița.
l Orange Romania SA, titular al proiectului „Instalare Rețea Magistrală de Fibră Optică Orange pe
Traseul Grădiștea -Gruiu -Moara Vlăsiei -Dascălu
-Afumați -Ștefăneștii de Jos, Jud.Ilfov”, anunță
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către Agenția Pentru Protecția
Mediului Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru proiectul propus
a fi amplasat în județul Ilfov, UAT: Grădiștea,
Gruiu, Moara Vlăsiei, Dascălu, Afumați, Ștefăneștii
de Jos. Proiectul deciziei de încadrare și motivele
care o fundamentează pot fi consultate la sediul
autorității competente pentru protecția mediului
APM Ilfov din București, Aleea Lacul Morii, nr.1,
sector 6, în zilele de luni-vineri, între orele 09.0013.00, precum și la următoarea adresă de internet:
http://apmif.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 TTS (Transport Trade Services) SA, cu sediul
social în București, sector 2, strada Vaselor, nr.27, tf.
021.210.29.07, fax: 021.210.35.43, email: proiectgiurgiu@tts-group.ro, intenționează să solicite de la
Administrația Bazinală de Apă Argeș- Vedea avizul
de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrărilor
la investiția: “Modernizarea infrastructurii în portul
Giurgiu, zona Ramadan, danele 1,2-platformă
portuara, utilități, căi de acces”, amplasată în municipiul Giurgiu, port fluvial Giurgiu- zona Ramadan,
șoseaua Portului nr.1-2. Ca rezultat al realizării
investiției vor rezulta ape uzate menajere ce se vor
evacua în rețeaua publică de canalizare menajeră a
orașului și ape pluviale ce se vor evacua în Dunăre,
după ce au fost epurate prin separatoare de hidrocarburi cu eficiență de epurare/separare clasa I
(<5mg/l conținut de hidrocarburi în apă la ieșirea
din separator, conform NTPA001/2002). Această
solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii
apelor nr.107/1996, cu modificările și completările
ulterioare. Persoanele care doresc să obțină infor-

mații suplimentare cu privire la solicitarea avizului
de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa menționată. Persoanele care doresc să
transmită observații, sugestii și recomandări se pot
adresa solicitantului de aviz la adresa menționată,
după data de 19.08.2021.
l DMF Poliplast SRL, cu sediul în mun. Focșani,
Str. Surăii nr. 6, jud. Vrancea, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a autorizației integrate de mediu, în scopul desfășurării
activității „Tratarea suprafețelor materialelor, a
obiectelor sau a produselor utilizând solvenți organici, în special pentru apretare, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire,
curăţare sau impregnare, cu o capacitate de consum
de solvent organic mai mare de 150 kg pe oră sau
mai mare de 200 de tone pe an”, pe amplasamentul
din mun. Focșani, Str. Surăii, nr. 6, jud. Vrancea,
activitate prevăzută la categoria 6.7. din anexa 1 a
Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale. Informațiile privind impactul potențial asupra mediului
al activității pentru care se solicită emiterea autorizației integrate de mediu, pot fi consultate zilnic de
luni până joi între orele 8-14 și vineri între orele 8-12,
la sediul APM Vrancea din Focșani, str. Dinicu
Golescu, nr. 2, jud. Vrancea. Observațiile, sugestiile
și/sau propunerile publicului se primesc în scris la
sediul APM Vrancea, în termen de 30 zile de la data
apariției anunțului.
l Anunt public aviz de mediu pentru plan amenajament. Asociația Composesorală Mutu Coasta
Ursului Straja Lupeni, cu sediul în Mun. Vulcan, str.
Liliacului, nr. 6, jud. Hunedoara și Asociația Producătorilor Liberi Lupeni cu sediul în Mun. Vulcan, str.
Liliacului, nr. 17, jud. Hunedoara, titulari ai planului
“AMENAJAMENT SILVIC al fondului forestier
proprietate privată aparținând Asociației Composesorale Mutu Coasta Ursului Straja Lupeni și a Asociației Producătorilor Liberi Lupeni, cu amplasamentul
pe raza U.A.T Lupeni, județul Hunedoara, anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de
obținere a avizului de mediu și declanșarea etapei de
încadrare. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul A.P.M. Hunedoara, Str. Aurel Vlaicu nr.
25 , Deva, Județul Hunedoara, de luni până joi între
orele 8-16 și vineri intre orele 8 - 14. Observații și
sugestii se primesc în scris la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Hunedoara, Str. Aurel Vlaicu nr.
25, Deva, Județul Hunedoara, în termen de 18 zile
calendaristice de la data publicării anunțului.
l S.C Eurocov SRL și persoanele fizice: Virtyo
Elena, Benedek Ileana, Gocz Bela, Ciambur
Dumitru Codruț, Csorja Cornelia, Debreczi
Ladislau, Bdebreczi Pavel și alții, având sediul în
Orașul Covasna, Strada Morilor, Nr 12, judeţul
Covasna și altii, titulari ai panului Amenajament
silvic UP III Comandău, cu amplasamentul în UAT
Zagon și Covasna, anunţă publicul interesat asupra
depunerii primei versiuni a planului la APM
Covasna, în vederea obţinerii avizului de mediu.
Informațiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Covasna, B-dul Grigore Bălan,
nr. 10, Localitatea Sfântu Gheorghe și la sediul titularului, zilnic, de luni până joi, între orele 08.00 –
16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00. Observaţiile
publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM
Covasna, în termen de 18 zile de la data apariției
anunţului.

l Stan Stefan, titular al planului P.U.Z.,,construire imobil cu regim de inaltime parter cu
functiunea de magazine retail, realizare parcaje la
sol, amenajare parcari cu incarcare electrica,
amenajare spatii verzi plantate, alei carosabile si
pietonale, imprejmuire teren, amplasare semnale
publicitare, bransare la utilitati, amplasare post
trafo, sistematizare verticala, amenajare accese auto
si pietonale, organizare de santier si operatiuni
cadastrale, construire locuinte colective, comert-servicii, birouri, amenajare accese, parcaje, circulatii si
utilitati’’, in loc. Magurele, T65, P216, 216/13-15,
anunta publicul interesat asupra:depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea
etapei de incadrare. Prima versiune a planului
poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia
Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1 (in
spatele benzinariei Lukoil), sect. 6, de luni pana joi
intre orele 9°°-11°°. Observatii si sugestii se primesc
in scris la sediul: A.P.M. ILFOV in termen de 18 zile
de la data publicarii anuntului.
l RNP-Romsilva Direcţia Silvică Mehedinţi, Ocolul
Silvic Drobeta Turnu Severin, titular al Planului
„Amenajamentul silvic al O.S.Drobeta Turnu
Severin -U.P. I Racovat, U.P.II Podeni, U.P.III
Bahna, U.P.IV Vodita, U.P.V Jidostita, U.P.VI
Topolnita, U.P.VII Baloteşti, U.P.VIII Cosustita”
anunţă publicul interesat asupra disponibilizării
proiectului de plan şi finalizării Studiului de
Evaluare Adecvată a efectelor potenţiale asupra
ariilor naturale protejate de interes comunitar şi a
Raportului de Mediu. Consultarea planului, a
Studiului de Evaluare Adecvată şi a Raportului de
Mediu se poate realiza la sediul titularului, zilnic
între orele 10.00-15.00. Comentariile şi propunerile
se vor transmite în scris la sediul titularului şi la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, str.Băile Romane nr.3, Dr.Tr Severin, în termen
de 48 zile calendaristice. RNP-Romsilva Direcţia
Silvică Mehedinţi, Ocolul Silvic Drobeta Turnu
Severin, titular al Planului „Amenajamentul silvic
al O.S.Drobeta Turnu Severin -U.P. I Racovat, U.P.II
Podeni, U.P.III Bahna, U.P.IV Vodita, U.P.V Jidostita, U.P.VI Topolnita, U.P.VII Baloteşti, U.P.VIII
Cosustita” anunţă publicul interesat asupra dezbaterii publice a Studiului de Evaluare Adecvată şi a
Raportului de Mediu şi, care va avea loc în dată de
07.10.2021. Prezentarea Studiului de Evaluare Adecvată şi a Raportului de Mediu se va face începând cu
ora 11.00, la sediul Ocolului Silvic Drobeta Turnu
Severin, Str. Crişan nr.91, Municipiul Drobeta Turnu
Severin, Jud.Mehedinţi.
l S.C. Katan Consulting S.R.L., cu sediul în Târgu
Mureș, str.Pădurii, nr.21, jud.Mureș, titulari ai
planului/programului P.U.Z. Dezmembrare teren și
construire ansamblu de locuințe cu funcțiuni
complementare, în județul Ilfov, orașul Otopeni,
T29, numărul topografic al parcelei A343/29, nr.
cadastral 959, carte funciară 101859, anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de
obținere a avizului de mediu pentru planul/
programul menționat și declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului/programului poate
fi consultată la sediul Agenției Regionale pentru
Protecția Mediului București din Aleea Lacul Morii
nr.1, sector 6, de luni până vineri între 09.00-12.00.
Observatii/comentarii și sugestii se primesc în scris la
sediul A.R.P.M.B în termen de 18 zile de la data
publicării anunțului.
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de investigație
investigație și
l Anunţ public privind decizia etapei de încadrare
SC Stericycle Romania SRL, cu sediul în localitatea
Jilava, Şoseaua Giurgiului, nr.5, judeţul Ilfov, titular
al proiectului “Desfiinţare pentru dezasamblare a
instalaţiei de incinerare deşeuri periculoase, fără
modificări structurale şi arhitecturale a construcţiei
identice cu nr.cad. 33300- C1 (staţie incinerare
deşeuri periculoase)”, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către
Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava în
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul menţionat, propus a fi
amplasat în municipiul Suceava, str.Energeticianului, nr.5, jud.Suceava. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Suceava din mun.Suceava, str.Bistriţei,
nr.1A, în zilele de luni-vineri, între orele 09.00-14.00,
precum şi la următoarea adresă de internet: http://
apmsv.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării
anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Suceava.

se află ȋn proces de lichidare voluntară prin aprobarea procedurii simplificate de insolvenţă,
convoacă in conformitate cu prevederile legii
31/1990 si prevederile legii 85/2014, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor SC ROMLACTA
SA la data de 21.09.2021, ora 09.00, la sediul său din
Pașcani, str.Culturii, nr.16, jud.Iași, pentru toţi acţionarii ȋnregistraţi la Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 01.09.2021, având ca ordine de zi: 1.
Aprobarea continuării procedurii simplificate de
insolvenţă, a falimentului, astfel: lichidarea societăţii
prin lichidarea completă de active sau aprobarea
ȋnchiderii procedurii cu trecerea activelor ȋn proprietatea asociaților, conform dispozițiilor art.176 din
Legea 85/2014. 2.Stabilirea onorariului lichidatorului
judiciar ȋn situația continuării procedurii de faliment. 3.Aprobarea distribuirii sumelor rezultate din
valorificarea bunurilor societății către actionari,
conform procentului deținut, cu instituirea unor
sume de provizioane pentru continuarea procedurii
până la valorificare. În cazul neîntrunirii cvorumului, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va avea loc pe data de 22.09.2021, ora 11.00,
în același loc și cu aceeași ordine de zi.

l SC Regency Company SRL, cu sediul în București, blv. Basarabiei, nr. 256, etaj 1, sector 3, București, anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de autorizaţie de mediu, în scopul desfășurării activității de Tăierea și rindeluirea lemnului cod
CAEN- 1610, la sediul secundar din București, blv.
Metalurgiei, nr. 78, Sector 4, București. Informaţii
privind impactul asupra mediului al activităţii
pentru care se solicită autorizaţia de mediu pot fi
consultate zilnic, de luni până vineri, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului București, Aleea
Lacul Morii, nr. 1, Sector 6. Observațiile, sugestiile și/
sau propunerile publicului se primesc în scris la
sediul APM București.

l Convocator: Societatea Util Grant S.R.L.,
persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, str.
Ing. Pascal Cristian, nr.4B, sector 6, înregistrată la
Registrul Comerţului sub nr. J40/18817/1993, având
C.U.I. RO 4381684, prin administrator dl. Gusta
Gabriel Vasile, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţilor societăţii în data de
06.09.2021, ora 08,00. Adunarea Generală Extraordinară a Asociaţilor va avea următoarea ordine de
zi: 1. Aprobarea modificării Capitolului I, Art.1, şi
Capitolului III, Art.7, din Actul Constitutiv al societăţii ca urmare a transmiterii părţilor sociale deţinute de fostul asociat decedat Dimache Remus
Florin către moştenitorul legal Dimache Romulus
Mihai şi a cesiunii părţilor sociale ale asociatului
Cruceanu Nelu către asociatul Gusta Gabriel Vasile.
2. Aprobarea mandatării dl. Gusta Gabriel Vasile,
reprezentant legal al administratorului societăţii în
vederea semnării Hotărârii A.G.E.A., a Actului
Constitutiv actualizat, precum şi pentru îndeplinirea
tuturor formalităţilor prevăzute de lege pentru înregistrarea Hotărârilor AGEA la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
Mandatarul poate împuternici o altă persoană
pentru îndeplinirea formalităţilor de înregistrare. În
cazul în care nu sunt întrunite condiţiile de cvorum
prevăzute de Actul Constitutiv al societăţii la prima
convocare, Adunarea Generală Extraordinară a
Asociaţilor societăţii Util Grant SRL se vor întruni,
la a doua convocare în data de 07.09.2021, ora 10,00,
în aceeaşi locaţie şi cu aceeaşi ordine de zi. Administrator, Gusta Gabriel Management SRL.

l Pahlavani Ali Mohammad, cu sediul în localitatea
Timișoara, strada Semenic, nr. 12, jud.Timiș, anunţă
elaborarea primei versiuni a PUD- Construire
spălătorie auto ecologică în regim self-service,
propus în Localitatea Timișoara, CF 414263, CF.
nr.414263, jud.Timiș şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a Planului Urbanistic de
Detaliu se poate realiza la sediul proiectantului,
Timișoara, str.Intrarea Vișinului, nr.8, ap.22. Comentariile şi sugestiile se vor transmite în scris la sediul
APM Timiş, b-dul.Liviu Rebreanu, nr. 18-18A în
termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

ADUNĂRI GENERALE
l ROMAN COSTICĂ, în calitate de administrator
special, numit în cadrul Hotărârii AGOA din data
de 04.02.2021 a SC ROMLACTA SA- societate care

l Convocare a Adunării Generale Extraordinare a
Actionarilor Societatii ARECA SA. ARECA S.A. –

in faliment, cu sediul in Bucuresti, str. Tudor Vladimirescu nr. 31, sector 5, înregistrată la ORCB sub nr.
J40/443/1991, având cod unic de înregistrare
411014, prin lichidator judiciar Evrika Insolvency
IPURL, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC ARECA SA la data de
23.09.2021 ora 12.00 la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Bdul. Mircea Voda, Nr. 35, Bl. M27,
Et.4, Ap.10, Sector 3 pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, cu urmatoarea ordine
de zi: 1. Aprobarea continuării procedurii de faliment a societății în vederea recuperării sumelor de
bani de la bugetul de stat, reprezentate de majorări
și penalități la debitul principal achitat către ANAF
în baza OUG 69/2020 și a eventualelor sume rezultate din ajustarea bazei de impozitare în acord cu
prevederile Codului de procedură fiscală și a
Codului fiscal. 2. Confirmarea lichidatorului judiciar
Evrika Insolvency IPURL și a onorariului acestuia
de 2% + TVA, raportat la sumele ce urmează a fi
recuperate conform punctului 1 de mai sus; 3. Aprobarea angajării Dascăl Ciotea Și Asociații SPARL,
societate de avocatură în vederea efectuării demersurilor de recuperare a sumelor menționate la
punctul 1 de mai sus. În cadrul mandatului său
societatea de avocatură va putea angaja orice terțe
personae, inclusiv dar fără a se limita la persoane de
specialitate pentru refacerea și întocmirea contabilității, orice astfel de costuri urmând a fi suportate din
onorariul aprobat societății de avocatură, cu
excepția cheltuielilor ce cad în sarcina societății
ARECA SA; 4. Aprobarea onorariului cuvenit
Dascăl Ciotea și Asociații SPARL de 15.000 lei +
TVA la care se adugă un onorariu de success de 8%
+ TVA din sumele recuperate, dar nu mai mult de
echivalentul a 100.000 euro + TVA, prevăzute la
pct.1 de mai sus pentru serviciile contractate descrise
la pct.3 de mai sus. 5. Aprobarea avansării sumei de
15.000 lei + TVA, de către acționarul Mihei
Alexandru cu obligația restituirii cu prioritate a
acesteia in termen de 48 de ore de la încasarea
primelor sume prevăzute la pct.1 de mai sus. 6.
Desemnarea lichidatorului judiciar Evrika Insolvency IPURL care sa reprezinte cu puteri depline
societatea in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare îndeplinirii hotărârilor adoptate și a
mentiunilor la ORCTB cu privire la hotararea actionarilor si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a. La adunarea generală
extraordinară a actionarilor sunt îndreptătiti să
participe si să voteze toti actionarii deținând minim
3000 de acțiuni înregistrati în Registrul Actionarilor
în preziua datei stabilite pentru prima adunare
convocată. Dreptul de vot se poate exercita direct
sau prin reprezentant, în conditiile legii. NOTĂ DE
INFORMARE PENTRU TOATE PERSOANELE
INTERESATE: Adunarea generală extraordinară
este convocată ținând seama de următoarele împrejurări: - Creditorii înscriși la masa credală a societății ARECA SA au fost îndestulați într-un procent
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de 100% ca urmare a sumelor încasate de la debitoarea Romilexim Trading Limited SRL, nemaifiind
creditori de acoperit în procedura de insolvență a
ARECA SA; - Orice sume excedentare în procedura
de insolvență a ARECA SA se cuvin exclusiv acționarilor acesteia;- Societatea ARECA SA se circumscrie normelor legale privitoare la ștergerea
majorărilor și penalităților conform prevederilor
OUG 69/2020;- Pentru sumele neîncasate de la debitoarea Romilexim Trading Limited SRL sunt aplicabile normele privitoare la ajustarea bazei de
impozitare. In cazul in care la prima convocare nu
sunt intrunite conditiile legale de cvorum, a doua
convocare este fixata in data de 27.09.2021 la aceeasi
ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. ARECA
SA. Lichidator Judiciar Evrika Insolvency IPURL
l Convocare. Consiliul de Administratie al Societatii Avicola Bucuresti S.A., cu sediul in Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, etaj 3, camera 310, sector
4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de
pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/12/1991,
avand Codul unic de inregistrare 1551768 („Societatea”), In temeiul art. 117 din Legea societatilor nr.
31/1990 republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare si al Actului Constitutiv al Societatii,
CONVOACA Adunarea Generala Extraordinara
(AGEA) si Adunarea Generala Ordinara (AGOA) a
actionarilor Societatii pentru data de 23.09.2021,
incepand cu ora 10:00 (AGEA), respectiv cu ora
10:45 (AGOA), la adresa din Mun. Bucuresti,
Splaiul Unirii nr. 16, etaj 3, camera 310, sector 4. La
Adunarile Generale au dreptul sa participe si sa
voteze, potrivit legii, toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul actionarilor Societatii tinut de
Registrul Miorita S.A. la data de 10.09.2021, care
este stabilita ca Data de Referinta. In situatia in care
nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru
validitatea deliberarilor, AGEA/AGOA se va intruni,
in a doua convocare, la data de 24.09.2021, la
aceleasi ore, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si
Data de Referinta. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii este
urmatoarea: 1. Informare privind stadiul vanzarii
activelor Butimanu si Codlea. 2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, cu aplicabilitate de la data de 01.01.2022, dupa cum urmeaza: a)
In art. 8.3., art. 11.3. lit. a) si b), art. 11.8., art. 12.2.,
partea introductiva a art. 12.4., art. 12.7., art. 13.2.
lit. g) si in partea introductiva a art. 13.1., termenii
„Consiliul de administratie”, „administratori” si
„Presedintele Consilului de Administratie” se inlocuieste cu termenul „administrator”, iar predicatul
se acorda corespunzator. b) Art. 11.9. se modifica
astfel: „Adunarea Generala a Actionarilor este
prezidata de administrator, iar in lipsa acestuia de
catre o persoana desemnata de actionari din randul
actionarilor prezenti.” c) Titlul art. 12. se modifica in
„Administratorul unic”. d) Art. 12.1 se modifica
astfel: „12.1. Societatea este administrata de un

administrator (unic) ales pe o perioada de patru ani,
ale carui atributii sunt cele stabilite prin lege sau
inscrise in prezentul act constitutiv.” e) Art. 12.3. se
modifica astfel: „12.3. Administratorul poate fi si
director general.” f) Art. 12.4 lit. b) se reformuleaza
astfel: „(...) sa organizeze, coordoneze, gestioneze si
conduca activitatea societatii. Administratorul poate
delega conducerea societatii unuia sau mai multor
directori, numind pe unul dintre ei director
general.”. g) Art. 12.4 lit. k) se reformuleaza astfel:
„(...) k) sa convoace Adunarea Generala a Actionarilor pentru rezolvarea unor probleme care sunt de
competenta sa, in baza deciziei administratorului
sau la cererea unui numar de actionari care reprezinta minim 5% din capitalul social; (...)”. h) Art.
12.5. se abroga. i) Art. 12.8. se reformuleaza astfel:
„Daca Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste
sa porneasca o actiune in raspundere contra administratorului, mandatul acestuia inceteaza de drept
si va fi ales alt administrator. Calitatea de administrator se pierde si când, din motive personale, administratorul renunta la mandat.” j) Partea
introductiva a art. 12.9. se reformuleaza astfel:
„Administratorul raspunde fata de societate pentru:
(...)”. k) Art. 12.10. se abroga. l) Art. 14. lit. b) se
modifica astfel: „ (...) b) registrul deliberarilor administratorului; (...)”. m) Clauzele Actului Constitutiv
se renumeroteaza corespunzator. 3. Aprobarea
reducerii capitalului social al Societatii de la
valoarea de 20.073.827,50 lei pana la cel mult
valoarea de 1.060.500 lei, astfel: a) prin dobandirea
de care Societate a unui numar de cel mult 7.600.000
actiuni proprii, nominative, dematerializate, cu
valoarea nominala de 2,50 lei si o valoare nominala
totala de 19.000.000 lei, la un pret brut de 2,50 lei/
actiune, urmata de anularea acestora. Dobandirea
propriilor actiuni se poate realiza prin una sau mai
multe iteratii de rascumparare care vor fi derulate
cel mult 1 luna de la data implinirii termenului legal
de la care poate fi initiata executarea reducerii capitalului social. Fiecare actionar al Societatii inregistrat la Data de Referinta in Registrul actionarilor
Societatii tinut de Registrul Miorita S.A. poate
participa la procesul de reducere a capitalului social
direct proportional cu cota de participare, in fiecare
iteratie de rascumparare. In cazul in care, urmare
aplicarii algoritmului de participare la rascumparare, rezulta fractiuni de actiuni, rotunjirea rezultatelor se va realiza la intregul inferior. Perioada de
rascumparare a actiunilor proprii va fi de cel mult 5
zile lucratoare/iteratie si va incepe de la data stabilita
de administratorul Societatii, afisata pe website-ul
Societatii si anuntata intr-un ziar de circulatie nationala. Plata pretului actiunilor astfel dobandite de
catre Societate se va face in termen de cel mult 5 zile
lucratoare de la data constatarii de catre administratorul Societatii a numarului total de actiuni dobandite de catre Societate, a valorii nominale totale a
actiunilor rascumparate si anulate, a sumei finale cu
care se va reduce capitalul social si a valorii capita-

lului social ramas, cu calcularea si retinerea la sursa
a impozitului datorat, dupa caz. Dreptul de proprietate asupra actiunilor rascumparate se transfera la
data creditarii contului bancar al actionarului cu
pretul actiunilor rascumparate si b) prin anularea
unui numar de 5.331 actiuni proprii, nominative,
dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 lei/
actiune si valoarea nominala totala de 13.327,50 lei,
dobandite de Societate in cadrul procedurii de delistare de pe Piata Rasdaq. 4. Imputernicirea administratorului Societatii pentru (i) aprobarea Procedurii
de dobandire de catre Societate de actiuni proprii in
scopul reducerii capitalului social al Societatii, (ii)
validarea cererilor de rascumparare de actiuni
primite de catre Societate, (iii) constatarea numarului de actiuni astfel dobandite de catre Societate si
anularea acestora, (iv) constatarea valorii nominale
totale a actiunilor anulate, a sumei finale cu care se
va reduce capitalul social si a valorii capitalului
social ramas, (v) actualizarea art. 6. si art. 7 din
Actul Constitutiv potrivit rezultatelor operatiunii de
capital mentionata la pct. 3., cu eliminarea detaliilor
privind structura aporturilor originare la capitalul
social, (vi) plata de catre Societate a pretului actiunilor rascumparate potrivit hotararii Adunarii
Generale Extraordinare a actionarilor si (vii) adoptarea oricaror decizii vor fi necesare sau solicitate
pentru executarea efectiva a hotararii de reducere a
capitalului social prin dobandirea actiunilor proprii
urmata de anularea acestora si pentru formalitatile
de publicare si inregistrare a operatiunii in registrul
comertului. 5. Aprobarea imputernicirii Dlui.
Petre-Florian DINU, Director General si Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, cu
posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau
semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al
actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate
formalitatile prevazute de lege pentru a duce la
indeplinire hotararile prezentei Adunari Generale
Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor, negocierea, incheierea si executarea actelor juridice necesare
executarii prezentelor hotarari, actualizarea Actului
Constitutiv al Societatii, depunerea si preluarea
actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe
langa Tribunalul Bucuresti, precum si fata de alte
persoane fizice sau juridice, publice sau private.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii este urmatoarea: 1. Aprobarea
revocarii din functie a administratorilor Florentina-Clara CIUBOTARIU si Elena-Liliana IANCU,
si a mentinerii in functie a Dlui. Petre-Florian
DINU, in calitate de Administrator (unic) si
Director General al Societatii, cu efecte de la data de
01.01.2022, ca urmare a intrarii in vigoare a modificarii numarului de administratori ai Societatii de la
trei la unu. 2. Aprobarea contractului de administrare pentru Administratorul unic–Director General
al Societatii si imputernicirea unei persoane care sa
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semneze in numele Societatii contractul de administrare cu Administratorul unic-Director General, cu
efecte de la data de 01.01.2022. 3. Aprobarea remuneratiei Administratorului unic-Director General al
Societatii pentru exercitiul financiar 2021. 4. Aprobarea valorii asigurarii profesionale pentru Administratorul unic-Director General al Societatii pentru
exercitiul financiar 2021. 5. Alegerea auditorului
financiar al Societatii pentru un mandat de 2 ani si
aprobarea tarifului anual aferent serviciilor de audit
financiar. 6. Aprobarea imputernicirii Dlui.
Petre-Florian DINU, Director General si Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, cu
posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau
semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al
actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate
formalitatile prevazute de lege pentru a duce la
indeplinire hotararile prezentei Adunari Generale
Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor, negocierea, incheierea
si executarea actelor juridice necesare executarii
prezentelor hotarari, actualizarea Actului Constitutiv al Societatii cu modificarile privind Consiliul
de Administratie, depunerea si preluarea actelor si
semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de
la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, organele fiscale, precum si fata de
alte persoane fizice sau juridice, publice sau private.
La sedintele adunarilor generale sunt indreptatiti sa
participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la Data de Referinta. Unul sau mai multi actionari ai Societatii reprezentand, individual sau
impreuna, cel putin 5% din capitalul social al acesteia, poate/pot cere introducerea unor noi puncte pe
ordinea de zi a AGEA/AGOA. Cererile se inainteaza
Consiliului de Administratie al Societatii, in cel mult
15 zile de la publicarea convocarii in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in vederea publicarii si a aducerii acestora la cunostinta celorlalti
actionari. Actionarii pot participa si vota in AGEA/
AGOA prin reprezentare, in baza unei imputerniciri
speciale acordate pentru respectiva adunare generala. Actionarii care nu au capacitate de exercitiu,
precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/
reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la
randul lor, pot da imputernicire altor persoane
pentru respectiva adunare generala. Procurile vor fi
depuse in original la sediul social al Societatii cu cel
mult 48 de ore inainte de data AGEA/AGOA, sub
sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in
respectiva adunare generala. Procurile vor fi retinute
de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in
procesul verbal al respectivei adunari. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta
actul de identitate si dovada calitatii de reprezentant
legal. Detalii suplimentare se vor regasi in materialele informative care vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 23.08.2021 pe pagina web
a Societatii www.avicolabucuresti.ro, Sectiunea
Relatia cu Investitorii. Dl. Petre-Florian DINU,
Presedinte Consiliul de Administratie.

LICITAŢII
l The Bigb Food SRL prin lichidator judiciar VIA
INSOLV SPRL scoate la vânzare in bloc prin licitaţie publică o serie de bunuri mobile pentru desfasurarea activitatii de shaormerie: mese de lucru,
aparate pentru shaorma, dulapuri frigorifice, instalatie incalzire-ventilatie etc. pornind de la pretul de
59.914,83 lei TVA inclus. Lista completa a bunurilor

se poate studia la sediul lichidatorului judiciar.
Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi
inaintea datei licitatiei, ora 15.00. Licitatia va avea
loc in data de 27.08.2021, ora 11.00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în datele
de 03.09.2021 si 10.09.2021 la aceeaşi oră, în acelaşi
loc.
l Concesionare teren in suprafata de 4000 mp
aparținând domeniului privat al comunei Miroslava
1. Informaţii generale privind concedentul, denumire: UAT Comuna Miroslava, cod fiscal: 4540461,
adresa: sat Miroslava str. Constantin Langa nr. 93,
comuna Miroslava, cod 707305, jud. Iaşi, E-mail:
secretariat@primariamiroslava.ro 2. Informaţii
generale privind obiectul concesiunii: teren intravilan sat Uricani, comuna Miroslava, jud Iași, NC
92999 pentru construire hală industrială de
producție. Redevența: este de minim: 2412 euro/an.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: persoanele interesate pot înainta o solicitare
pe suport hârtie pentru obţinerea unui exemplar al
documentaţiei de atribuire; Denumirea şi adresa
compartimentului de la care se poate obţine un
exemplar al documentaţiei de atribuire: birou achiziţii publice din cadrul Primăriei comunei Miroslava,
judeţul Iaşi. 4. Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea unui exemplar al documentației de atribuire: costul documentaţiei este de 50 lei şi se poate
achita odata cu solicitarea efectuată în acest sens; 5.
Data limită pentru solicitare clarificări: 02.09.2021,
orele 16.00. Data limită solicitare prin cerere scrisă
documentație de atribuire: 02.09.2021, orele 16.00. 6.
Informaţii privind ofertele: Data limită pentru
depunerea ofertelor: 09.09.2021, orele 16.00; Adresa
la care trebuie depusă oferta: Primăria comunei
Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava, judeţul
Iasi, cod postal 707305; Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar în
două plicuri sigilate unul exterior şi unul interior. 7.
Data şi locul unde se va desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 10.09.2021, orele 10.00, la
sediul Primăriei com. Miroslava, judeţul Iaşi. 8.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax, şi
adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Judeţean Iaşi, Secţia contencios
administrativ, Str. Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi,
cod 700398, tel. 0232/213332; fax.0232/219899;
e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 9. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 19.08.2021.
l Debitorul Mola N. Sorin Laurenţiu P.F.A. - societate în faliment, in bankrupcy, en faillite, cu
sediul în Com.Devesel, sat Scăpău, str. Principală
nr. 249, jud.Mehedinţi, CUI 368227395,
F25/573/2016, prin lichidator judiciar Consultant
Insolvență SPRL, cu sediul social în Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinți,
RFO II-0649, CIF 31215824, reprezentată de ec.
Emil Popescu, conform Sentintei nr. 53 din data
de 05.10.2020, pronunţată de Tribunalul Mehedinti, în dosarul nr. 937/101/2020, scoate la
vânzare, la preturile stabilite prin Raportul de

Evaluare nr. 19726/EB/06.04.2021, urmatoarele
bunuri mobile: -Tractor Case IH Luxxum 120 cu
seria DBDLX120KJSS01200, An fabricatie 2018,
Culoare Rosu, Ore functionare 2.117, la pretul de
pornire al licitatiei de 42.000 Euro; -Tractor Case
IH Farmall 115C cu seria HLRFC115HJLF03409,
An fabricatie 2018, Culoare Rosie, Ore functionare 2.150 ore, la pretul de pornire al licitatiei de
33.000 Euro; -Tractor Case IH Magnum 340 cu
seria JJAM0340AHRF01276, An fabricatie 2017,
Culoare Rosie, Ore functionare 2.162 ore, la pretul
de pornire al licitatiei de 103.000 Euro; -Grapa cu
discuri Gregoire Besson cu seria N142994, Model
XRVP 666-44 – Big Pro 4.8, An fabricatie 2017,
Stare Buna, Culoare rosu, la pretul de pornire al
licitatiei de 25.000 Euro; -Incarcator frontal Stoll
FZ 10 cu cupa, Serie 7096667, An fabricatie 2018,
Stare Buna, Culoare rosu, la pretul de pornire al
licitatiei de 6.000; -Semanatoare paioase Sulky
Tramline SX4 M, Serie 18NX03110, An fabricatie
2018, Stare Buna, Culoare Albastru deschis, la
pretul de pornire al licitatiei de 9.000 Euro
Exclusiv T.V.A; -Semanatoare Gaspardo MTR 6,
Serie HG9271020, An fabricatie 2017, Stare Buna,
Culoare rosie, la pretul de pornire al licitatiei de
14.000. Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului
nr.7A, jud.Mehedinti la data de 24.08.2021, orele
14:00. Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul
judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile,
conform Raportului de evaluare nr. 19726/
EB/06.04.2021, il reprezinta Sentinta nr. 53 din
data de 05.10.2020, de deschidere a procedurii de
faliment impotriva debitoarei Mola N. Sorin
Laurenţiu P.F.A., pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 937/101/2020.
Participarea la licitaţie este condiţionată de
consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei Mola N. Sorin Laurenţiu P.F.A., pana la
data de 23.08.2021 orele 17.00 a unei cauţiuni de
10% din preţul de pornire pentru bunul mobil pe
care intentioneaza sa-l achizitioneze precum şi
achiziţionarea caietului de sarcini in suma de
500,00 lei+TVA. Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. sub nr. RO11BRMA0999100091403775.
Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa
de licitaţie să transmita oferte de cumpărare și
documentele în copie xerox din care rezultă faptul
că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină la adresa de email:
office@consultant-insolventa.ro. Avand in vedere
măsurile de prevenire a răspândirii virusului
COVID 19 (CORONAVIRUS), precum si a ordonantelor militare emise, lichidatorul judiciar
recomanda ca participarea la licitatie sa aiba loc
prin sistem de videoconferinta, iar in masura in
care se doreste participarea fizica se impune
prezenta unui singur participant care sa respecte
masurile impune de autoprotectie (masca, manusi,
halat, etc.). Somam pe toti cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor mobile descrise anterior sa
anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea
prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 0742592183, 0756482035, 0252/354399, email
office@consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.
l Debitorul SC D&G Agricolture Enterprise SRL societate în reorganizare judiciara, in judicial reorga-

nisation, en redressement, cu sediul în Dr. Tr.
Severin, str. George Cosbuc nr. 3, jud. Mehedinti,
J25/272/2006, C.U.I. 18704890, prin administrator
judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis,
cu sediul ales in Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr.
7A, jud. Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in
RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coordonator Serban Valeriu, scoate la vânzare, la preturile diminuate cu 50% fata de preturile stabilite prin
Raportul de Evaluare nr. 21/24.02.2020 conform
hotarare adunare creditori din data de 27.07.2021,
urmatoarele bunuri imobile: Teren si vita de vie in
suprafata de 212.500 mp situate in comuna
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50225 si nr cadastral 50225 la pretul de pornire a licitatie in suma de
325.125,00 Euro, Teren si vita de vie in suprafata de
60.938 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50171 si nr cadastral 50171 la pretul de
pornire a licitatie in suma de 93.235,00 Euro; Teren
si vita de vie in suprafata de 66.000 mp situate in
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50175 si
nr cadastral 50175 la pretul de pornire a licitatie in
suma de 100.980,00 Euro, Teren si vita de vie in
suprafata de 84.000 mp situate in comuna
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50173 si nr cadastral 50173 la pretul de pornire a licitatie in suma de
128.520,00 Euro, Teren si vita de vie in suprafata de
320.546 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50092 si nr cadastral 50092 la pretul de
pornire a licitatie in suma de 490.435,00 Euro, Teren
si vita de vie in suprafata de 56.600 mp situate in
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50267 si
nr cadastral 50267 la pretul de pornire a licitatie in
suma de 86.597,50 Euro, Teren si vita de vie in
suprafata de 90.834 mp situate in comuna
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50072 si nr cadastral 50072 la pretul de pornire a licitatie in suma de
138.975,00 Euro, Total suprafata de teren si vita de
vie valorificata in bloc - 891.418 mp. Valoarea totala
a bunurilor este de 1.363.867,50 Euro, pret neafectat
de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii). Licitaţia va avea loc la biroul administratorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.
7A, jud. Mehedinti la data de 23.08.2021, orele 14:00.
Titlul executoriu în baza căruia administratorul
judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile
descrise anterior, il reprezinta Incheierea de sedinta
din data de 20.05.2020, de confirmare a planului de
reorganizare a debitoarei SC D&G Agricolture
Enterprise SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 1726/101/2019.
Creditori ipotecari: DGRFP Craiova AJFP Mehedinti, U.A.T. Com Punghina, M.C. Vivai Italia
S.C.A. si Cabinet Av. Predescu Daniela. Participarea
la licitaţie este condiţionată de consemnarea în
contul unic de insolventa al debitoarei SC D&G
Agricolture Enterprise SRL, pana la data de
20.08.2021 orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% din
preţul de pornire pentru bunul imobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea
caietului de sarcini in suma de 1.000,00 lei+TVA.
Cont deschis la Banca Romaneasca S.A., sub nr.
RO11BRMA0999100087949896. Invităm pe toti cei
care vor să participe la şedinţa de licitaţie să transmita oferte de cumpărare și documentele în copie
xerox din care rezultă faptul că a fost achitată
garanția de licitație și contravaloarea caietului de
sarcină la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro. Avand in vedere măsurile de prevenire a
răspândirii virusului COVID 19 (CORONAVIRUS),

precum si a ordonantelor militare emise, administratorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie
sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in
masura in care se doreste participarea fizica se
impune prezenta unui singur participant care sa
respecte masurile impune de autoprotectie (masca,
manusi, halat, etc.). Somam pe toti cei care pretind
vreun drept asupra bunurilor imobile descrise anterior sa anunte administratorul judiciar 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. Administror
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis,
prin ec. Serban Valeriu.
l Debitorul Popovici Nelu Persoana Fizica Autorizata cu sediul în sat Zlagna nr.65, com.Turnu
Ruieni, jud.Caras – Severin, F11/496/2015, C.U.I.
34952987, 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. 11 din data de
23.01.2020, pronunţată de Tribunalul Caras
Severin, Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 2427/115/2019,
scoate la vânzare, la pretul stabilit prin Raportul de
Evaluare nr. 20258/28.06.2021, bunurile mobile: Tractor Deutz Fahr 6155 cu seria WSXCA40200
LD50228, An fabricatie 2018, Culoare Verde, Stare:
Foarte buna, Ore functionare 60, la pretul de
pornire al licitatiei de 78.000 Euro Exclusiv T.V.A
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii);
-Incarcator frontal Stoll FZ 60.1 cu serie 7124711,
An fabricatie 2019, Stare Foarte Buna, Culoare
negru, la pretul de pornire al licitatiei de 7.000 Euro
Exclusiv T.V.A (echivalentul in lei la cursul BNR
din ziua platii); -Cupa Stoll Robust M 2,40 MH cu
seria 5954455, An fabricatie 2019, Stare Foarte
Buna, Culoare negru, la pretul de pornire al licitatiei de 900 Euro Exclusiv T.V.A (echivalentul in lei
la cursul BNR din ziua platii); Total valoare bunuri
mobile valorificate in bloc 85.900 Euro exclusiv
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii). Licitatia va avea loc în Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuţului, nr.7A, jud.Mehedinţi la data de
25.08.2021 orele 14:00. Titlul executoriu în baza
căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea
bunurile mobile, conform Raportului de evaluare nr.
20258/28.06.2021 o reprezinta Sentința nr. 11 din
data de 23.01.2020 de deschidere a procedurii de
faliment pronunțată de către judecătorul sindic în
dosarul de insolvență nr. 2427/115/2019. Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea
în contul unic de insolventa al debitoarei Popovici
Nelu Persoana Fizica Autorizata pana la data de
24.08.2021 orele 1700, a unei cauţiuni de 10% din
preţul de pornire pentru bunurile mobile şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 500,00 lei
exclusiv TVA Cont deschis la Banca Romaneasca
S.A., sub nr. RO11BRMA0999100090497019.
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra
bunului imobil sa anunțe lichidatorul judiciar
înainte de data stabilita pentru vânzare în termen,
sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0252/354399 email:
office@consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis, prin ec.
Serban Valeriu.

