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OFERTE SERVICIU
l Alternative Eco Energy SRL cu sediul în
Craiova angajează muncitori necalificați la
tăierea și spargerea materialelor de
construcții. Cerință: școală generală. Telefon:
0725.747.066.
l Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, organizează concurs, în conformitate cu dispozițiile
H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant, cu
modificările și completările ulterioare, pentru
ocuparea unui post vacant de asistent medical
generalist debutant la sectia I psihiatrie, studii
postliceale, fără vechime, pe perioadă nedeterminată. Concursul constă în următoarele
etape: selectia dosarelor 05.02.2021, ora 16:00
-08.02.2021, ora 16:00; proba scrisă
12.02.2021, ora 09:00 și interviul 17.02.2021,
ora 09:00, la sediul Spitalului de Psihiatrie
Drăgoești, strada Spitalului, nr.1, Drăgoești,
județul Vâlcea. Înscrierile se fac la compartimentul RUNOS al Spitalului de Psihiatrie
Drăgoești, județul Vâlcea, până în data de
05.02.2021, ora 15:00, inclusiv, persoană de
contact Barbu Mariana, telefon 0350/802.491.
l Primăria Comunei Balvăneşti, cu sediul în
comuna Balvăneşti, judeţul Mehedinţi, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale de execuţie vacante -şef S.V.S.U.1 post, pe perioadă nedeterminată. Concursul
se organizează la sediul Primăriei comunei
Balvăneşti, Judeţul Mehedinţi în perioada
12.02.2021- 17.02.2021. Bibliografia şi relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei
comunei Balvăneşti, Judeţul Mehedinţi,
telefon 0252216091, persoana de contact
Buzatu Marinela.
l Şcoala Gimnazială Siliștea, cu sediul în loc
Siliștea, str. Principală, nr.23, organizează
concurs pentru ocuparea postului contractual
vacant, de îngrijitor 0,5 normă. Concursul se
va organiza în zilele de 12 febr. 2021- proba
scrisă, 16 febr. 2021- proba interviu. Relații
suplimentare la tel. 0239638961.
l Primăria Vidra, județul Ilfov organizează
în data de 12.02.2021 concurs recrutare
pentru Inspector– Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ. Dosarele se
depun în perioada 21.01.2021– 03.02.2021,
ora 15:00 la sediul primăriei Vidra din str.
Principală nr.80, comuna Vidra, județul Ilfov.
Condiţii de participare: studii universitare de
licență absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în domeniul științe administrative, vechime în muncă: 15ani. Detalii suplimentare la 021-361.22.66.
l Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”
din Bucureşti anunţă scoaterea la concurs a 2
posturi contractual vacante, în conformitate
cu art.12(1), art.30(1) din Codul muncii: 2
posturi de îngrijitor- durată nedeterminatăServiciul Administrativ.Tehnic. Condiţii
specifice de participare: -studii medii/ generale; -vechimea nu este necesară. Concursul se
organizează la sediul Bibliotecii Centrale
Universitare „Carol I” din Bucureşti, str.
Boteanu, nr.1, sector 1, şi va conţine două
probe: probă scrisă în data de 15.02.2021, ora
10:00, şi interviul în data de 18.02.2021, ora
10:00. Dosarele de înscriere la concurs se vor
depune fizic, până la data de 08.02.2021, ora
12:00, la sediul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, Compartimentul Resurse
Umane şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din H.G.

Subscrisa S.C. Motiv8 Print S.R.L. –în faliment, cu sediul în localit. Reșița, str.P.
Maior, nr. 30B, sc.2, parter, jud. Caraș-Severin, prin lichidator judiciar LICEV GRUP
S.P.R.L., vă facem cunoscut faptul că în data de 03.02.2021, ora 12, va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin,
licitația publică cu strigare privind vânzarea în bloc a următoarelor bunuri mobile:
1. Imprimanta Konika Minolta BizHub 6500 – 1180 euro plus TVA
2. Gravator – CNC BZT PFE 1000 – PX – 1.280 euro plusTVA
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea
de 50 lei, până înainte cu o zi de data licitaţiei conform procedurilor legale. Prețurile
se pot achita și în lei, la valoarea de curs valutar BNR din ziua plății. În cazul în care
bunurile nu vor fi valorificate la data de 03.02.2021, următoarele licitații vor avea loc
în 17.02.2021, 03.03.2021 și 17.03.2021. Vizitarea imobilelor scoase la vânzare se
poate efectua cu o programare prealabilă. Informații suplimentare se pot obține la
telefon 0255/212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar.
Subscrisa S.C. JEANS EST S.R.L. –în procedura generală a falimentului, cu sediul
în Bocșa, str. Binișului, km. 3 jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în registrul
comerţului J11/288/1999, CUI RO 12192473, prin lichidator judiciar LICEV GRUP
SPRL vă face cunoscut faptul ca în data de 28.01.2021 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, reprezentând 85 % din Raportul de evaluare;
-Teren intravilan în suprafaţă de 19.021 mp şi clădiri industriale (2 hale, 1 clădire
administrativă, 1 staţie de pompe şi rezervor) situate în Bocşa, str. Binişului km.3,
jud. Caraş-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. In cazul in care bunurile
scoase la licitație nu se vând la data stabilită, următoarea licitație va avea loc
în data de 04.02.2021, 11.02.2021, 18.02.2021, 25.02.2021, 04.03.2021, ora
13,00 la sediul lichidatorului judiciar, la acelasi preț. Caietul de sarcini se poate
achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea 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 licitatiei. Prezenta constituie somație pentru toți cei
care pretind vreun drept aspra bunurilor scose la licitație, sunt obligați să anunțe
lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informații suplimentare
se pot obține la telefon 0255/212940 sau la sediul lichidatorului judiciar.
nr.286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare. Tematica şi bibliografia se afişează
la sediul Bibliotecii Centrale Universitare
„Carol I” şi pe site-ul www.bcub.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul Bibliotecii
Centrale Universitare „Carol I” şi la nr. de
telefon: 021/313.16.05/ int.234.
l Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială organizează concurs pentru ocuparea
pe perioadă determinată a 2 posturi contractuale de execuţie vacante, înființate în afara
organigramei, după cum urmează: Expert
extern (realizare diagnoză) în cadrul proiectului SIPOCA 706/MySMIS2014 129604,
”Politici sociale performante– strategie națională pentru implementarea performantă a
politicilor familiale”, cod 129604. Nivelul
studiilor: Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
Vechime în muncă: minim 2 ani. Concursul se
organizează la sediul Agenţiei Naţionale
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială din Bulevardul Gheorghe Magheru nr.7, sector 1,
București. Proba practică se va susține în data
de 15.02.2021, ora 10:00. Proba interviu se va
susține în data de 18.02.2021, ora 10:00. Dosarele de înscriere la concurs se depun, la sediul
instituţiei, în termen de 10 zile lucrătoare de

la data publicării anunţului în Monitorul
Oficial, partea a III-a, respectiv cel mai târziu
în data de 03.02.2021, ora 16:30. Condiţiile de
participare la concurs, documentele pe care
trebuie să le conțină dosarul de înscriere la
concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi
pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială www.mmanpis.ro. Relaţii
suplimentare se pot obţine la nr. de telefon:
0213136047/int.127/172.
l Primăria Comunei Curtișoara, cu sediul în
localitatea Curtișoara, Str.Eroilor, nr.75,
județul Olt, organizează concurs pentru
ocuparea următoarei funcții contractuale
vacante: -1 post referent în cadrul Compartimentului Bibliotecă, cultură și activități
pentru tineret, conform
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: 1.proba scrisă în data de 15
februarie 2021, ora 10:00; 2.proba interviu în
data de 18 februarie 2021, ora 10:00. Pentru
participarea la concurs candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții: -studii
medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului minimum 6 ani și 6
luni; -domiciliul în comuna Curtișoara.
Candidaţii vor depune dosarele de participare
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➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

Subscrisa S.C. SIRO DESERT S.R.L. în procedura simplificată, cu sediul în Reşiţa,
str. Libertății, nr. 15, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în registrul comerţului
J11/300/2014, CUI 33340017, vă face cunoscut faptul ca în data de 03.02.2021,
ora 11,00, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar LICEV GRUP SPRL din
Reşiţa, str. Horea bl. A2, parter, licitaţia publică cu strigare privind vânzarea
următoarelor bunuri mobile:
1) Aparat gheţă Whirlpool la preţul de 960 lei + TVA, reprezentând 80% din preţul
de evaluare;
2) Telefon Iphone la preţul de 240 lei + TVA, reprezentând 80 % din preţul de
evaluare;
În cazul în care bunurile mobile nu se valorifică la data stabilită următoarele licitații
vor avea loc astfel: 17.02.2021, 03.03.2021, 17.03.2021, 31.03.2021, 14.04.2021
şi 28.04.2021, ora 11,00, la sediul lichidatorului judiciar, la același preț. Caietele
de sarcini se pot achiziţiona de la sediul lichidatorului judiciar la preţul de 20
lei+TVA pentru fiecare bun. 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. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212.940 sau la sediul
lichidatorului judiciar.
Subscrisa S.C. Sotrasil S.R.L. – în procedura simplificată, cu sediul în loc.
Oţelu Roşu, str. Haţegului, nr. 59, jud. Caraş-Severin, jud. Caraş-Severin, vă
face cunoscut faptul ca în data de 03.02.2021, ora 12,00, va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar LICEV GRUP SPRL din Reșița, str. Horea bl.A2, parter,
licitația publică cu strigare privind vânzarea bunurilor mobile: -Autoutilitară
Volkswagen Transporter (CS08SOT), an fabricaţie 1995 la preţul de 1.044,80
euro +TVA reprezentând 80 % din preţul de evaluare; -Autoutilitară Volkswagen
Transporter(CS09SOT), an fabricaţie 1999 la preţul de 1092 euro+TVA
reprezentând 80 % din preţul de evaluare; -Autoturism Peugeot 307 (CS10SOT),
an fabricaţie 2002 la preţul de 264 euro+TVA reprezentând 80 % din preţul de
evaluare; -Autoturism Fiat Punto (CS11SOT), an fabricaţie 1996 la preţul de 128
euro+TVA reprezentând 80 % din preţul de evaluare; -Mobilier birou la preţul de
205,60 euro + TVA, reprezentând 80 % din preţul de evaluare; -Poartă garaj la
preţul de 513,60 euro + TVA, reprezentând 80 % din preţul de evaluare; -Coș Fum
la preţul de 342,40 euro + TVA, reprezentând 80 % din preţul de evaluare. În cazul
în care bunurile scoase la licitație nu se vând la data stabilită următoarele licitaţii vor
avea loc în data de 17.02.2021, 03.03.2021, 17.03.2021, 31.03.2021, 14.04.2021
şi 28.04.2021 ora 12,00 la sediul lichidatorului judiciar, la acelasi preţ. Caietul de
sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea de 70 lei
+TVA pentru fiecare bun. Înscrierea la licitaţie și achiziționarea caietului de sarcini
se poate face în fiecare zi de luni până vineri cu cel puţin o zi înainte de data la 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
aspra bunurilor scose 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.
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Primăriei din strada
Eroilor, nr.75. Relaţii suplimentare la sediul:
Primăriei Curtișoara, persoană de contact:
Baicu Nicoleta, telefon 0249/470.004, E-mail:
primariacurtisoara@yahoo.com
l Şcoala Gimnazială Nr.1 Săcădat, cu sediul
în comuna Săcădat, nr.40, judeţul Bihor,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de: 1 normă întreagă
secretar unitate de învăţământ, perioadă
nedeterminată, conform
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
12.02.2021, ora 9:00; -Proba practică în data
de 12.02.2021, ora 11:30; -Proba interviu în
data de 12.02.2021, ora 14:00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii:
superioare (diploma de master reprezintă un
avantaj); -vechime: nu este necesară; -abilități

de operare pe calculator, cunoașterea programelor de operare Microsoft Office cu atestat
competenţe digitale. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a, la sediul Şcolii Gimnaziale Nr.1
Săcădat, comuna Săcădat, nr.40, judeţul
Bihor. Relaţii suplimentare la sediul: Şcolii
Gimnaziale Nr.1 Săcădat, comuna Săcădat,
nr.40, judeţul Bihor, persoană de contact:
Rainea Adela Roxana, telefon 0259/458.240
/0741.398.269, fax 0259/458.240.
l Spitalul Municipal „Costache Nicolescu”,
cu sediul în Drăgășani, județul Vâlcea, Str.
Dr.Bagdasar, nr.2, organizează în conformitate cu prevederile H.G.nr.286/2011 modificată, concurs pentru ocuparea funcției
contractuale vacante de: Secretar dactilograf
debutant. Condițiile generale de participare la
concurs sunt cuprinse în art.3 din Regulamentul cadru la hotărârea 286/2011. Condiții
specifice de participare: -Studii: -Liceu;
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-Competențe în operare PC; -fără vechime în
specialitate; Locul desfășurării probelor
concursului -sediul spitalului. Data și ora
concursului: -Proba scrisă în data de
12.02.2021, ora 11:00; -Proba orală în data de
16.02.2021, ora 11:00; -Proba interviu în data
de 18.02.2021, ora 11:00. Candidații vor
depune dosarele de participare la concurs
până la data de: 04.02.2021 inclusiv, la sediul
Spitalului Municipal „Costache Nicolescu”
Drăgășani. Relaţii suplimentare la sediul:
Spitalului Municipal „Costache Nicolescu”
Drăgășani, persoana de contact: Chitu Jeni,
telefon 0372/893.135.
l Unitatea de Asistenţă Medico Socială, cu
sediul în orașul Boldeşti Scăeni, Str.Calea
Unirii, nr.57, judeţul Prahova, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de: -Asistent medical generalistnormă întreagă -2 posturi, conform
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
12.02.2021, ora 9:00; -Proba interviu în data
de 12.02.2021, orele: 12:00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii şi
vechime: studii de specialitate; vechime
-minim 3 luni. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul
U.A.M.S., Calea Unirii, nr. 56, Boldeşti
Scăeni, Jud.Prahova. Relaţii suplimentare la
sediul: U.A.M.S., Calea Unirii, nr.56, Boldeşti
Scăeni, Jud.Prahova, persoană de contact:
Coman Maria, telefon 0244/211.383.

CITAŢII
l Sunteți chemați în data de 18.02.2021, ora
10.30, la Judecătoria Deva, în proces de ieșire
din indiviziune, în dosar nr.7726/221/2019,
Tisan Marian Ioan Mihai reclamant, cu
pârâții Tisan Axente și Tisan Mariana Rodica
Felicia.
l Numitele Stancu Iosefina și Simionescu
Elisabeta cu domiciliu necunoscut, fiicele
defunctei Pop Viorica (fosta Croitoru
Viorica), decedată la data de 20.05.2015, cu
ultimul domiciliu în Mun. București, Str.
Anghel Dogaru, 46, Sector 5, CNP
2380618400698, sunt chemate să se prezinte
la data de 08.03.2021, ora 16:00, la sediul
Biroului Notarial Mariana Dumitru din Mun.
București, Bd.Nicolae Grigorescu, 45, bl.C1,
sc.3, ap.21, Sector 3, în vederea dezbaterii
sucesiunii defunctei lor mame, Pop Viorica,
ce formează obiectul dosarului nr.359/2016.
Vă facem cunoscut că daca nu vă veți exercita
dreptul de opțiune succesorală și nu vă veți
prezenta la termenul pentru dezbaterea
succesiunii, vă sunt aplicabile dispozitiile
art.1.112, din Codul civil, potrivit cărora, veți
fi prezumată ca renunțător la succesiune.
l Aducem la cunoștința pârâtei Balog
Alexandra Daniela, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Timișoara, Bvd.Iuliu Maniu,
nr.57, ap.3, jud.Timiș, că este chemată în
judecată de către reclamanta DFMT, pentru
înlocuire amendă cu muncă în folosul comunității, pentru termenul de judecată din
03.02.2021, în sala S331, complet c6c la
Judecătoria Timișoara, în dosarul
nr.22293/325/2020. Totodată, se precizează că
s-a numit curator av. Cradigati Florin.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vâlcea cheamă în judecată pe numiţii: Băşică Florian, cu domiciliul

în mun. Rm. Vâlcea, strada Calea Bucureşti
nr.117, jud. Vâlcea şi Băşică Rozalia, cu domiciliul în oraş Călimăneşti, strada 24 Ianuarie
nr.80, jud. Vâlcea în calitate de intimaţi în
dosarul civil nr.3064/90/2020, cu termen de
judecată la data de 29.01.2021, aflat pe rol la
Tribunalul Vâlcea.
l Se citează pentru data de 19.02.2021, ora
11:00 la sediul Societăţii Profesionale Notariale ,,Notariatul Public Olteniţa,, din municipiul Olteniţa, Aleea Flacăra, nr.2, judeţul
Călăraşi, toți succesibilii defunctei Decu
Valentina, CNP 2560621511661, decedată la
data de 10.11.2020, cu ultimul domiciliu în
municipiul Oltenița, str.1Decembrie, nr.56,
bl.Z10A, sc.A, et.3, ap.12, judeţul Călăraşi
(Dosar nr.71/2021).
l Se citează pentru data de 10.02.2021, ora
11:00 la sediul Societăţii Profesionale Notariale ,,Notariatul Public Olteniţa,, din municipiul Olteniţa, Aleea Flacăra, nr.2, judeţul
Călăraşi, toți succesibilii defunctei Milan
Veronica, CNP 2670527511675, decedată la
data de 02.08.2020, cu ultimul domiciliu în
municipiul Oltenița, str.23 Aprilie, nr.141A,
judeţul Călăraşi (Dosar nr.759/2020).
l Se citează pentru data de 22.03.2021, ora
11:00 la sediul Societăţii Profesionale Notariale ,,Notariatul Public Olteniţa,, din municipiul Olteniţa, Aleea Flacăra, nr.2, judeţul
Călăraşi, toți succesibilii defunctului Paraschiv Costin, CNP 1700525511677, decedat la
data de 19.03.2020, cu ultimul domiciliu în
municipiul Oltenița, strada Alexandru
Iliescu, nr.45-47, bl.C1, sc.A, ap.17, judeţul
Călăraşi (Dosar 634/2020).
l Se citează pentru data de 23.03.2021, ora
11:00 la sediul Societăţii Profesionale Notariale ,,Notariatul Public Olteniţa,, din municipiul Olteniţa, Aleea Flacăra, nr.2, judeţul
Călăraşi, toți succesibilii defunctului Năstase
Gheorghe, CNP 1631103511667, decedat la
data de 10.09.2020, cu ultimul domiciliu în
municipiul Oltenița, str.1 Decembrie, nr.88,
bl.G5, sc.B, ap.3, judeţul Călăraşi (Dosar
916/2020).
l Prin prezenta somație se aduce la cunoștința celor interesați faptul că:reclamanta
Ilyes Eva, cu domiciliul în comuna Bodoc-sat
Zălan, nr.231, jud.Covasna în contradictoriu
cu pârâții:Ilyes Attila-senior, Ilyes Csaba-junior, Ilyes Mirela-Zsuzsa, Ilyes Andras, Statul
Român, Prin Comuna Bodoc–prin primar
Nagy Botond, Nagy Eniko, Csaki Erno, Ilyes
Attila-jr, Ilyes Timea, Kismihaly Hajnalka și
Unitatea Administrativ Teritorială-Comuna
Bodoc-Prin Primar, solicită dobândirea prin
uzucapiune conform prevederilor art.28,
alin.1 din Decretul-Lege nr.115/1938, a dreptului de proprietate cu privire la cota de 1/4.
parte din imobilul înscris în CF.nr.24828Bodoc (cf.vechi.nr.1887-Zălan) nr.top.168/1
casă de locuit și curte de 125mp, proprietate
tabulară a defunctului Karacsony Istvan,
decedat la 28.03.1994. Toți cei interesați pot
face opoziție în termen de 1.lună de la afișare
la Judecătoria Sf.Gheorghe, str.Kriza Janos,
nr.2, jud.Covasna.

DIVERSE
l Unitatea Administrativ Teritorială a
comunei Iedera cu sediul în comuna Iedera,
sat Iedera de Jos, str.Primăverii, nr.324,
judeţul Dâmbovița, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectorul nr.27 la sediul Primăriei Comunei

Iedera, începând cu data de 25.01.2021, pe o
perioadă de 60 de zile calendaristice
conform art.14, alin.1 și 2, din Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare nr.7/1996
republicată, cu modificările și completările
ulterioare. Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul
Primăriei și pe pagina de internet a Agenţiei
Naţionale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
l Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură prin Popescu Gabriel-Mihai, titular al
planului urbanistic zonal „Construire și
întocmire PUZ” facilități pescărești pentru
portul Midia” situat în jud.Constanța, oraș
Năvodari, zona incinta Port Midia Năvodari, anunță publicul interesat că s-a depus
documentația în vederea obținerii avizului
de mediu pentru avizarea planului urbanistic zonal. Observațiile publicului se
primesc în scris la sediul APM Constanța,
str.Unirii, nr.23, zilnic între orele 08:00-16:00
în termen de 18 zile calendaristice de la
apariția anunțului.
l SC C&C Top Business Development SRL
anunță publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obținere a acordului de mediu
pentru proiectul Construire Spălătorie Auto
Self-Service, Construcții provizorii cu durata
limitată, propus a fi amplasat în București,
Sector 2, Bd.Basarabia, nr.101B. Informațiile privind potențialul impact asupra
mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM București din Aleea
Lacul Morii nr.1, Sector 6, și la sediul titularului str.Domna Ghica, nr.151, Sector 2,
București, în zilele de luni până vineri, între
orele 09.00-12.00. Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM București.
l Anunț public privind decizia etapei de
încadrare (SC Top Construct&Dezvoltare
SRL). SC Top Construct&Dezvoltare SRL,
titular al proiectului „Construire a cinci
imobile locuințe colective D+P+5E+6ER”,
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM București, în cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului: nu se supune
evaluării impactului asupra mediului,
pentru proiectul „Construire a cinci imobile
locuințe colective D+P+5E+6ER”, propus a
fi amplasat în București, sector 5, Șos.București-Măgurele, nr.82W. Proiectul deciziei de
încadrare şi motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul APM București din
București, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1,
în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-12.00,
precum şi la următoarea adresă de internet
http://apmbuc.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 autorităţii competente
pentru protecţia mediului.
l În temeiul art. 145 alin. (1) din Legea
85/2014 comunicăm deschiderea procedurii
de faliment a debitorului SC Madluck Trend
SRL, CIF: 38259518, J25/656/2017, dosar nr.
470/101 anul 2020 -Tribunalul Mehedinţi.
Termen pentru depunerea cererilor de
creanţă la 23.11.2020; Termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 07.12.2020; Termen
pentru depunerea eventualelor contestații
este de 7 zile de la publicarea în Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă a tabelului suplimentar şi pentru afişarea tabelului definitiv

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
consolidat al creanţelor la 21.12.2020. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL
Filiala Timis
l Tele Distribution s.r.l. (cota de ½) si Rosa
Vânturilor s.r.l. (cota de ½) cu sediul în
judetul Cluj, municipiul Cluj Napoca, str.
Constantin Brancoveanu, nr.15, telefon 0749
210 921, e-mail mburja@ nerviaconsultores.
com, titular de investiție intentioneaza sa
solicite de la ANAR – ABA Crisuri Oradea aviz de gospodarire a apelor pentru proiect
faza PUZ – Infiintare Parc Industrial /
Logistic Șimand, localizat în comuna Șimand
, intravilan / extravilan, conform, C.F. nr.
300704 și C.F. nr. 300714, judetul Arad.
Această investiție este nouă. La această etapă
este necesară alimentarea cu apă potabilă ,
puturi forate și vor rezultă ape uzate menajere. Aceasta solicitare de aviz este conformă
cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informatii
suplimentare cu privire la solicitarea avizului
de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata mai sus.
Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa
solicitantului la adresa din Cluj Napoca, str.
Constantin Brancoveanu, nr.15, persona de
contact Mihai Burja, telefon 0749 210 921,
e-mail mburja@nerviaconsultores.com.
l Anunț Prealabil Privind Afișarea Publică A
Documentelor Tehnice Ale Cadastrului;
Denumire județ: Sibiu; Denumire UAT:
Mihăileni; Sectoare cadastrale: 10, 11, 14, 24,
26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 48, 54, 66, 70,
76 și 86; Oficiul De Cadastru Și Publicitate
Imobiliară Sibiu anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele
cadastrale nr. 10, 11, 14, 24, 26, 28, 30, 31, 33,
34, 35, 36, 38, 48, 54, 66, 70, 76 și 86 pe o
perioadă de 60 de zile calendaristice, conform
art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și
a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Data de început a afișării: 28.01.2021;
Data de sfârșit a afișării: 29.03.2021; Adresa
locului afișării publice: Comuna Mihăileni,
str. Principală, nr. 165, județul Sibiu; Repere
pentru identificarea locației: Primăria
Comunei Mihăileni. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul Primăriei Comunei Mihăileni de luni
până joi între orele 9:00 - 15:00 și vineri între
orele 9:00 - 12:00.Informații privind
Programul național de cadastru și carte
funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul
ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/
l Anunț de intenție privind elaborarea
Planului Urbanistic de Detaliu, Aleea Eprubetei, nr.7-13, sector 3, Mun.București,
Construire imobil locuințe colective cu regim
de înălțime S+P+2E+3, 4, 5, 6Er, împrejmuire
și utilități. S.C.Marphil Construct Invest
S.R.L. aduce la cunoștința publicului interesat inițierea Planului Urbanistic de Detaliu
„Construire imobil locuințe colective cu
regim de înălțime S+P+2E+3, 4, 5, 6Er,
împrejmuire și utilități”, situat în Aleea Eprubetei, nr.7-13, sector 3, Mun.București.
Inițiere S.C.Marphil Construct Invest S.R.L.
Elaborator: S.C.Atexpert Proiect S.R.L.
Documentația tehnică poate fi consultată la
adresa: Calea Dudești, nr.191, sector 3, Mun.
București. Tel: 021.318.03.23-28, program de
lucru: Luni, Marți, Miercuri, Joi: 08:30-16:30;
Vineri: 08:30-14:00, începând cu 21.01.2021,
timp de 20 de zile.
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ADUNĂRI GENERALE
l Convocare Adunarea Generală Ordinară și
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Prospectiuni S.A. -in reorganizare, in judicial reorganisation, en
redressement: Subscrisa Euro Insol SPRL, cu
sediul ales pentru comunicare în București,
strada Costache Negri nr. 1-5, etaj 3, sector 5,
RSP 0069, cod de identificare fiscala RO
21119285, în calitate de administrator judiciar al societății Prospecțiuni S.A., înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul
J40/4072/1991, C.U.I. 1552801 cu sediul în
București, strada Coralilor, nr.20C, sector 1,
tel.: 021.404.28.00/ int.110, fax: 021.319.66.56
(ˮSocietateaˮ) desemnat în data de
05.04.2016 în dosarul nr.12297/3/2016 aflat
pe rolul Tribunalului București, Secția a
VII-a Civilă, În temeiul Legii nr.85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenței
și de insolvență, Legii nr.31/1990 privind
societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii
nr.24/2017 privind emitenții de instrumente
financiare si operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de piață
și Actului Constitutiv al societății: Convoacă
Adunarea Generală Ordinară și Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Prospectiuni S.A. la sediul Societăţii din
Bucureşti, Strada Coralilor nr. 20C, sector 1,
pentru data de 23.02.2021, ora 10.00 pentru
Adunarea Generală Ordinară, respectiv ora
12:00 pentru Adunarea Generală Extraordinară. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea ca ordine de zi următoarele: 1.
Aprobarea numirii societății R.B.C. Consulting & Audit SRL ca auditor financiar extern
al Prospectiuni S.A în urma expirării contractului de prestării servicii de audit și stabilirea
duratei de doi ani pentru noul contract de
prestării servicii de audit. 2. Aprobarea datei
de 23.03.2021 ca dată de înregistrare a hotărârii A.G.O.A. pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele
hotărârii A.G.O.A., conform art.86 alin.1 din
Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si a
datei de 22.03.2021 ca ex-date calculată în
conformitate cu definiția dată de prevederile
art.2 lit.l din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018.
3. Aprobarea împuternicirii dlui Petrișor
Nicolae, Administrator special, cu aducerea
la îndeplinire a hotărârii A.G.O.A. precum și
efectuarea demersurilor necesare pentru
înregistrarea acesteia la A.S.F., B.V.B., Oficiul
Registrului Comerțului București, semnarea
Actului Constitutiv actualizat și a altor documente necesare la notariat. Aprobarea dreptului Administratorului Special de a delega
toate sau o parte din puterile conferite mai
sus oricărei persoane competente pentru a
îndeplini acest mandat. Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor va avea ca
ordine de zi următoarele: 1.Aprobarea schimbării adresei punctului de lucru din comuna
Bucov, județul Prahova, la adresa comuna
Bucov, sat Bucov, strada Industriei, nr.57,
județul Prahova, ca urmare a modificării
denumirii străzii prin Hotărâre a Consilului
local. 2. Aprobarea datei de 23.03.2021 ca
dată de înregistrare a hotărârii A.G.E.A.
pentru identificarea acţionarilor asupra
cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.E.A.,
conform art.86 alin.1 din Legea nr.24/2017
privind emitenții de instrumente financiare și
operațiuni de piață si a datei de 22.03.2021 ca
ex-date calculată în conformitate cu definiția
dată de prevederile art.2 lit.l din Regula-
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mentul A.S.F. nr.5/2018. 3. Aprobarea împuternicirii dlui Petrișor Nicolae, Administrator
special, cu aducerea la îndeplinire a hotărârii
A.G.E.A. precum și efectuarea demersurilor
necesare pentru înregistrarea acesteia la
A.S.F., B.V.B., Oficiul Registrului Comerțului
București, semnarea Actului Constitutiv
actualizat și a altor documente necesare la
notariat. Aprobarea dreptului Administratorului Special de a delega toate sau o parte
din puterile conferite mai sus oricărei
persoane competente pentru a îndeplini acest
mandat. În cazul în care nu se întruneşte
cvorumul legal, Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor Societăţii Prospectiuni S.A. vor
avea loc în data de 24.02.2021 în acelaşi loc,
la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și cu
aceeași dată de referință. Capitalul social al
PROSPECȚIUNI SA este format din
718.048.725 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare
acțiune deținută dând dreptul la un vot în
Adunarea Generală a Acționarilor. Participă
acţionarii înscrişi în registrul de evidenţă al
acţionarilor la data de 10.02.2021, considerată data de referinţă. Unul sau mai mulţi
acţionari reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul social
are/au dreptul de a introduce noi puncte pe
ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare
și a Adunării Generale Extraordinare cu
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o
justificare sau de un proiect de hotărâre
propus spre adoptare de adunarea generală
şi de asemenea are/au dreptul de a prezenta
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.
Propunerile privind introducerea de noi
puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare sau a Adunării Generale Extraordinare, însoţite de copiile actelor de identitate
(buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare
în cazul persoanelor juridice), ale acţionarilor, pot fi depuse la sediul societăţii din
Bucureşti, str. Coralilor nr.20C, sector 1, în
termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial
al României, partea a IV-a, în plic închis, cu
menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule:
Pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară din data de 23/24.02.2021. Ordinea
de zi completată cu punctele propuse va fi
republicată cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege pentru convocarea Adunării
generale. Fiecare acţionar poate depune
întrebări în scris privind punctele de pe
ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare
sau a Adunării Generale Extraordinare,
însoţite de copia actului de identitate valabil
(buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare
în cazul persoanelor juridice), la sediul Societăţii din Bucureşti, str. Coralilor nr.20C,
sector 1, până la data de 19.02.2021, în plic
închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu
majuscule: Pentru Adunarea Generală Ordin ar ă / E xt r ao rd i na r ă d i n d a ta de
23/24.02.2021. Accesul acţionarilor înscrişi în
registrul acţionarilor la data de referinţă, în
locul în care se desfăşoară adunarea generală
a acţionarilor, este permis prin simpla probă
a identităţii acestora, făcută în cazul acţionarilor persoane fizice cu actul de identitate
sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, în baza
unei împuterniciri speciale (procuri speciale)
sau generale. Procurile speciale se pot obţine
de la registratura societăţii începând cu data
de 21.01.2021, acestea putând fi transmis
solicitantului, la cerere, și prin mijloace de

comunicare electronică. Împuternicirea
generală se poate acorda de către acţionarul
emitent, în condiţiile Legii 24/2017 privind
emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață , art.96(10) -96(13) sau unui
avocat. Acţionarii persoane fizice care nu pot
participa la adunarea generală, precum şi
acţionarii persoane juridice, vor depune până
la data de 22.02.2021, la sediul societăţii,
împuternicirile speciale sau generale prin
care împuternicesc alte persoane să-i reprezinte, în copie, cuprinzând mențiunea
conformității cu originalul sub semnătura
reprezentantului. Copii ale împuternicirilor
sunt reținute de societate, urmând a se
menționa despre aceasta în procesul- verbal
al adunării generale. Acționarii Societății
înregistrați la Data de Referinţă în registrul
acţionarilor eliberat de Depozitarul Central
S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea Generală a Acţionarilor, prin utilizarea formularului de
buletin de vot pentru votul prin corespondenţă (“Buletinul de vot”). Buletinul de vot
poate fi obţinut începând cu data de
21.01.2021 de la registratura societăţii, acesta
putând fi transmis solicitantului, la cerere, și
prin mijloace de comunicare electronică. În
cazul votului prin corespondenţă, Buletinele
de vot, completate şi semnate, pot fi transmise sau depuse personal către/la Registratura Societăţii prin orice formă de curierat cu
confirmare de primire astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura
Societăţii până cel târziu la data de
22.02.2021, ora 16, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule: Pentru
Adunarea Generală Ordinară/ Extraordinară
din data de 23/24.02.2021. Buletinele de vot
care nu sunt primite la Registratura Societăţii până la data mai sus menţionată nu vor
fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în Adunarea Generală a
Acţionarilor. Sub sancţiunea neluării în
considerare a voturilor exprimate prin corespondenţă în caz contrar, formularele de vot
prin corespondenţă trebuie însoţite obligatoriu de documente care să permită identificare acţionarilor, astfel: În cazul acţionarilor
persoane fizice: -copie C.I./B.I. sau paşaport
în termen de valabilitate; -un specimen de
semnătură legalizat/ certificat de un notar
public sau de un organism cu competenţe de
legalizare/ certificare a semnăturii sau se
poate proceda direct la legalizarea/ certificarea semnăturii aplicate pe formularul de
vot prin corespondenţă; -dacă este cazul,
copie C.I./B.I. paşaport în termen de valabilitate şi specimen de semnătură care să îndeplinească toate condiţiile de mai sus pentru
reprezentantul legal al acţionarului persoană
fizică, precum şi copie a documentului oficial
care atestă calitatea de reprezentant legal
(poate fi orice document din care rezultă
lipsa capacităţii de exerciţiu a acţionarului
persoană fizică şi/sau motivul pentru care
acestuia i-a fost desemnat un reprezentant
legal). În cazul acţionarilor persoane juridice:
-copie C.I./B.I. sau paşaport în termen de
valabilitate pentru reprezentantul legal al
acţionarului -persoană juridică; -un specimen
de semnătură pentru reprezentantul legal al
acţionarului, legalizat/ certificat de un notar
sau de un alt organism cu competenţe de
legalizare/ certificare a semnăturii sau se
poate proceda direct la legalizarea/ certificarea semnăturii aplicate pe formularul de
vot prin corespondenţă; -copie a certificatului
de înmatriculare sau a unui document echivalent; -copie a documentului oficial care
atestă calitatea de reprezentant legal a
persoanei fizice care semnează formularul de
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vot prin corespondenţă în numele acţionarului- persoană juridică (poate fi un certificat
emis de Registrul Comerţului sau de orice alt
organism similar). Documentele, materialele
informative şi proiectele de hotărâri în legătură cu Adunarea Generală Ordinară și
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pot fi consultate de acţionari la sediul
societăţii, în zilele lucrătoare, începând cu
data de 21.01.2021, precum şi pe websiteul
societatii www.prospectiuni.com, acestea
putând fi transmise solicitantului, la cerere, și
prin mijloace de comunicare electronică.
Pentru a se asigura condiţii bune de desfăşurare a Adunării Generale și a Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor
Prospecțiuni S.A., rugăm ca acţionarii să-şi
anunţe din timp intenţia de a participa la
şedinţă, la telefon numărul 021 404 28 00/int.
110 sau prin fax la numărul 021.319.66.56,
până cel târziu în data de 19.02.2021. Informaţii suplimentare se pot obţine la Biroul
Juridic/Relaţii Investitori, la numărul de
telefon menţionat mai sus. În contextul
măsurilor luate de autoritățile române în
legătură cu prevenirea răspândirii virusului
COVID-19, Prospectiuni S.A. recomandă
acționarilor, ca măsuri preventive de
protecție, următoarele: -să acceseze materiale
informative disponibile in format electronic
pe site-ul societății; -să voteze prin corespondență, utilizând buletinul de vot pus la
dispoziție pe site-ul societății; -să utilizeze cu
prioritate ca mijloc de comunicare cu Societatea canalele de comunicare electronice
puse la dispoziție, utilizând e-mailul cu
semnătură electronică extinsă încorporată
indiferent de documentele trimise către Societate și, doar în subsidiar, să transmită documentele prin poştă, curier sau să le depună
direct la Societate. Administrator judiciar,
Euro Insol SPRL Prin Practician Coordonator Adrian Munteanu Lazăr.

LICITAŢII
l CEC Bank S.A.Sucursala Tg-Jiu -str.
Tudor Vladimirescu, nr.14, jud.Gorj, organizează în data de 27.01.2021, ora 10:00, licitatie deschisa fără preselecție pentru
vânzarea unui autoturism Dacia Logan
conform detaliilor urmatoare: 1.Nr.de înm.
GJ 11 SBK, an fabr.2007, primul proprietar,
motor 1.461cmc, motorină, 207.944km rulați,
culoare gri met, preţul minim de pornire de
4.000Lei. Dosarul de prezentare se poate
achiziționa de la sediul CEC Bank SA Sucursala Tg-Jiu, contra sumei de 25Lei/dosar
-inclusiv TVA, până la data de 25 ianuarie
2021, între orele 09.00-16.00. Vizionarea
autoturismului se poate face la sediul de mai
sus, de către persoanele care au achiziționat
dosarul de prezentare, numai în zilele lucrătoare din perioada 20 ianuarie-25 ianuarie
2021 și în intervalul orar 09:00-16:00. Informaţii suplimentare puteţi obţine la telefon
021.311.11.19, int. 30003.
l Tribunalul Maramureş; Secţia a II-a Civila
de Contencios Administrativ si Fiscal - dosar
nr. 19/100/2021 S-a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva debitoarei S.C. Alfa Prima Car S.R.L., cu sediul
social în Seini, sat Viile Apei, nr.5D, judeţul
Maramureș, C.U.I. RO 39983674, J
24/1551/2018. Termen pentru înregistrarea
cererilor de admitere a creanţelor:
25.02.2021. Termen pentru întocmirea și
afișarea tabelului preliminar: 17.03.2021.
Contestaţiile se vor înregistra la tribunal în
termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul
procedurilor de insolvenţă a tabelului preli-

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

minar. Termen pentru întocmirea și afișarea
tabelului definitiv: 12.04.2021. Termen
pentru continuarea procedurii: 10.05.2021.
Se convoacă şedinţa adunării creditorilor în
data de 22.03.2021, ora 12:00, care va avea
loc în Baia Mare, str.George Coșbuc, nr.28
ap.33, jud.Maramureş, Cabinet Individual de
Insolvență Augustin Lucia. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon nr. 0262218844, 0747-246583.
l Debitorul Tehnofarm Valleriana SRL
societate in faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate la
vanzare: 1. Renault Clio, nr. inmatriculare
DB 06 WEL, an fabricatie 2007, pret pornire
licitatie - 875,00 Euro exclusiv TVA; 2.
Citroen C5 nr. inmatriculare DB 08 EKV, an
fabricatie 2001, pret pornire licitatie –385,00
Euro exclusiv TVA; Autoturismele se vand in
mod individual 3. Bunuri mobile de tip
mijloce apartinand Tehnofarm Valleriana in
valoare de 2.532,00 Euro exclusiv TVA;
-Pretul de pornire al licitatilor pentru autoturisme si pentru bunurile mobile de tip
mijloace apartinand Tehnofarm Valleriana
SRL reprezinta 35% din valoarea de piata
exclusiv TVA, aratata in Raportul de
Evaluare, listele cu aceste bunuri pot fi obtinute de la lichidatorul judiciar cu un telefon
in prealabil la 021.318.74.25. -Pretul Caietului de sarcini pentru autoturisme si pentru
bunurile mobile de tip mijloace este de 500,00
Lei exclusiv TVA. Participarea la licitatie este
conditionata de: -consemnarea in contul nr.
RO76BREL0002001680810100 deschis la
Libra Internet Bank, cel mai tarziu cu o zi
inainte de data si ora stabilita pentru licitatie,
a garantiei de 10% din pretul de pornire al
licitatiei pentru bunurile pentru care se liciteaza; -achizitionarea cel mai tarziu cu o zi
inainte de data si ora stabilita pentru licitatie
a Caietului de sarcini, ce poate fi achitat in
contul lichidatorului judiciar nr. RO 43
INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la ING
BANK –Sucursala Dorobanti sau in numerar
la sediul acestuia din Bucuresti str. Buzesti
nr.71, et.5, cam. 502-505, sector 1. Pentru
autovehicule si pentru bunurile mobile de tip
mijloace, prima sedinta de licitatie a fost
fixata in data de 02.02.2021, ora 15:00, iar
daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data,
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data
de 09.02.2021; 16.02.2021; 23.02.2021;
02.03.2021 ora 15:00. Toate sedintele de licitatie se vor desfasura la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et.
5, cam. 502-505, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com.
l Debitorul GS Investment SRL societate
in faliment, prin lichidator judiciar Dinu,
Urse si Asociatii SPRL, scoate la vanzare,
urmatorul bun mobil: 1. Masina de spalat
Tonello, Depreciere totala 98%. Pretul de
pornire al licitatilor pentru bunul mobil
apartinand debitoarei GS Investment SRL
reprezinta 40% din valoarea de piata
exclusiv TVA, aratata in Raportul de
Evaluare, respectiv 1.338,4 Euro Exclusiv
TVA. Pretul Caietului de sarcini pentru
bunul mobil este de 100,00 Lei inclusiv TVA.
Participarea la licitatie este conditionata de:
-consemnarea in contul nr. RO38 BREL
0002 0024 7309 0100 deschis la Libra
Internet Bank, cel mai tarziu cu o zi inainte
de data si ora stabilita pentru licitatie, a
garantiei de 10% din pretul de pornire al
licitatiei pentru bunurile pentru care se liciteaza; -achizitionarea cel mai tarziu cu o zi
inainte de data si ora stabilita pentru lici-

GATA!
Simplu, nu?

tatie a Caietului de sarcini, ce poate fi
achitat in contul lichidatorului judiciar nr.
RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la
ING BANK –Sucursala Dorobanti sau in
numerar la sediul acestuia din Bucuresti str.
Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 502-505, sector 1.
Pentru bunul mobil apartinand debitoarei
GS Investment SRL, prima sedinta de licitatie a fost fixata in data de 28.01.2021, ora
15:00, iar daca bunul nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii
vor fi in data de 04.02.2021; 11.02.2021;
18.02.2021; ora 15:00. Toate sedintele de
licitatie se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr.
71, et. 5, cam. 502-505, sector 1. Pentru
relatii suplimentare sunati la 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com.
l Debitorul SC Monalisa Investments SRL
societate in faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse si Asociatii S.P.R.L., scoate la
vanzare urmatoarele imobile: 1. Teren extravilan situat in com. Stefanestii de Jos,
judetul Ilfov, tarlaua 10, parcela 40/3/25, in
suprafata de 12.000 mp. Pretul de pornire al
licitatiei este de 54.238,83 euro exclusiv
TVA. Pretul caietului de sarcini este de
2.000 lei exclusiv TVA. 2. Teren extravilan
situat in com. Stefanestii de Jos, judetul
Ilfov, tarlaua 10, parcela 40/4/23, in suprafata de 22.336 mp. Pretul de pornire al licitatiei este de 100.956,78 euro exclusiv TVA.
Pretul caietului de sarcini este de 3.000 lei
exclusiv TVA. 3. Teren extravilan situat in
com. Stefanestii de Jos, judetul Ilfov,
tarlaua 10, parcela 40/3/26, in suprafata de
12.800 mp. Pretul de pornire al licitatiei este
de 57.854,78 euro exclusiv TVA. Pretul
caietului de sarcini este de 2.000 lei exclusiv
TVA. Participarea la licitatie este conditionata de consemnarea in contul nr.
RO31BFER140000010832RO01, deschis la
Banca Comerciala Feroviara, Ag. Popa
Tatu, sub sancţiunea decăderii, cel mai
târziu cu o zi inainte de data si ora sedintei
de licitate, a garantiei de 10% din pretul de
pornire a licitatiei si de achizitionarea pana
la aceeasi data a Caietului de sarcini. Pretul
Caietului de sarcini se achită prin OP in
contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726
deschis la ING Bank -Sucursala Dorobanti,
pe seama lichidatorului judiciar Dinu Urse
si Asociatii SPRL sau in numerar la sediul
ales al lichidatorului judiciar din Bucureşti,
Str. Buzesti nr.71, et. 5, cam. 504, sector 1.
Pentru imobilele mentionate mai sus, prima
sedinta de licitatie a fost fixata in data de
04.02.2021 ora 15.00, iar daca bunurile nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarele
sedinte de licitatii vor avea loc in datele de
11.02.2021, 18.02.2021, 25.02.2021,
04.03.2021, 11.03.2021, 18.03.2021,
25.03.2021, 01.04.2021 si 08.04.2021 ora
15.00. Toate sedintele de licitatii se vor
desfasura la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et. 5, cam.
502-505, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la tel.: 021.318.74.25, dinu.urse@
gmail.com.
l SC Odem Investment SRL prin BFJ
Consulting Group SPRL, valorifica prin
licitaţie publica teren extravilan 20.000 mp
situat în loc. Sărulești, jud. Călărași la prețul
de 16.200 EURO (exclusiv TVA). Licitația
va avea loc la data de 29.01.2021, ora 17:00,
cu repetare la data de 12.02.2021, ora 17:00,
cu repetare la data de 19.02.2021, ora 17:00,
cu repetare la data de 26.02.2021, ora 17:00,
cu repetare la data de 05.03.2021, ora 17:00
la sediul lichidatorului judiciar din str.
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate

Negoiu nr. 8, bl. D 14, sc 2, et. 2, ap. 30, sector
3 București.. Caietul de sarcini se poate
procura de la sediul lichidatorului judiciar
după achitarea costului acestuia în valoare
de 1000 RON. Participarea la licitație este
condiționată de achitarea taxei de participare, a caietului de sarcini și a unei cauțiuni
de cel puțin 10% din prețul de pornire a licitației pentru bunul imobil pe care intenționează să îl cumpere. Informații, E-mail:
office@bfj.ro, https://www.licitatii-insolventa.
ro/
l Comuna Balcani, cu sediul în Balcani,
Strada Principală, Nr. 540, judeţul Bacău,
telefon 0234380680, fax 0234380680, e-mail
primariabalcani@yahoo.com organizează
licitație publică deschisă în vederea concesionării unui teren în suprafață de 2.100 mp
situat în extravilanul satului Frumoasa,
punct ”Humărie”, comuna Balcani, județul
Bacău, parte din domeniul public al comunei
Balcani, conform H.C.L. Balcani nr. 25 /
30.04.2020 și O.G. nr. 57 / 2019. Informațiile
privind documentația de atribuire se regăsesc în caietul de sarcini. Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire prin solicitare
scrisă direct la sediul concedentului, e-mail:
primariabalcani@yahoo.com sau fax:
0234380680. Documentația de atribuire se
poate obţine de la compartimentul achiziții
publice, Primăria Comunei Balcani, loc.
Balcani, strada Principală, nr. 540, jud.
Bacău, tel. / fax 0234380680, e-mail: primariabalcani@yahoo.com. Costul pentru obţinerea documentației este de 20 lei și se poate
achita fie la casieria Primăriei Balcani, fie cu
OP în contul RO85TREZ0635006
XXX000054 deschis la Trezoreria Moinești.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor
este 04/02/2021, ora 15,00 iar data limită de
depunere a ofertelor este 10/02.2021, ora
14:00. Adresa la care trebuie depuse ofertele
întrun exemplar original este Primăria
Comunei Balcani, Județul Bacău, strada
Principală, nr. 540, cod poștal 607030.
Ședinţa publică de deschidere a ofertelor
este se va desfășura în data de 10/02/2021,
ora 15,00, în sala de ședințe din sediul
Primăriei Balcani. Instanța competentă
pentru soluționarea litigiilor este Tribunalul
Bacău, Secţia a II-a civilă şi de contencios
administrativ şi fiscal, Municipiul Bacău, Str.
Cuza Vodă, nr.1, Cod 600274, județul Bacău,
e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro, tel.
0234.525211
Anunțul a fost transmis spre publicare către
instiuțiile abilitate în data de 18/01/2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Primăria Comunei Mănăștiur, cu
sediul în comuna Mănăștiur, str.Principală,
nr.297, județul Timiș, telefon 0256/325.850,
fax 0256/325.850, email: office@primariamanastiur.ro, cod fiscal 2510235. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:
teren în suprafaţă de 14.408mp situat în
intravilanul localităţii Mănăştiur, domeniu
privat al Comunei Mănăştiur, înscris in CF
nr.401288 Mănăştiur, conform H.C.L. nr.1
din 15 ianuarie 2021 și temeiului legal:
O.U.G.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ. 3.Informații privind documentația
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia

unui exemplar al documentației de atribuire:
la cerere, de la sediul Primăriei Comunei
Mănăştiur. 3.2.Denumirea și datele de
contact ale serviciului/compartimentului din
cadrul vânzătorului, de la care pot obține un
exemplar din documentația de atribuire: Se
poate obține de la Compartimentul Achiziții
din cadrul Primăriei Comunei Mănăştiur,
comuna Mănăștiur, str.Principală, nr.297,
județul Timiș. 3.3.Costul și condițiile de
plată pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ:
50Lei /exemplar, ce se achită numerar la
casieria primăriei. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 05.02.2021, ora
14:00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
15.02.2021, ora 10:00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Mănăştiur, comuna Mănăştiur, str.Principală, nr.297, județul Timiş, Registratură.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă oferta: într-un singur exemplar,
într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se
va desfașura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 15.02.2021, ora 14:00, Primăria
Comunei Mănăştiur, comuna Mănăştiur, str.
Principală, nr.297, județul Timiş. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Timiș,
Municipiul Timișoara, Piața Țepes Vodă,
nr.2, etajul I, județul Timiș, telefon
0256/498.054, fax 0256/200.040, e-mail:
tr-timis-reg@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 20.01.2021.
l 1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Slava Cercheză, sat Slava
Cercheză, comuna Slava Cercheză, Strada
Principală, nr.224, judeţul Tulcea, telefon /
fax 0240/551.681, e-mail primariasc@yahoo.
com, cod fiscal 4994700. 2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: teren intravilan
în suprafaţă de 7.192mp, situat în T18,
Parcela Cc 101/25 Lot 44, 35, 34, 33, aparţinând domeniului privat al Comunei Slava
Cercheză, localitatea Slava Cercheză.
Concesionarea se face conform O.U.G.
nr.57/03.07.2019 şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.32 din data de 28.08.2020.
3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire:
documentația de atribuire se poate ridica de
la Secretariatul Primăriei Slava Cercheză,
sat Slava Cercheză, Strada Principală,
nr.224, judeţul Tulcea. 3.2.Denumirea şi
adresa serviciului/ compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Secretariatul Primăriei Slava
Cercheză, sat Slava Cercheză, comuna Slava
Cercheză, Strada Principală, nr.224, judeţul
Tulcea. 3.3.Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: 50Lei/exemplar, se poate achita în
numerar la Casieria Primăriei Slava
Cercheză, sat Slava Cercheză, comuna Slava
Cercheză, Strada Principală, nr.224, judeţul
Tulcea. 3.4.Data-limită pentru solicitarea

clarificărilor: 03.02.2021, ora 09:00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 11.02.2021, ora 09:00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Slava Cercheză, sat Slava
Cercheză, comuna Slava Cercheză, Strada
Principală, nr.224, judeţul Tulcea.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5.Data şi
locul la care se va desfăşura sedinţa publică
de deschidere a ofertelor: 11.02.2021, ora
10:00, sediul Primăriei Comunei Slava
Cercheză, sat Slava Cercheză, comuna Slava
Cercheză, Strada Principală, nr.224, judeţul
Tulcea. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Judecătoria Babadag-Secţia de
Contencios Administrativ şi Fiscal, Babadag,
Strada Mihai Viteazu, nr.22, județul Tulcea,
telefon 0240/561.905, fax 0240/562.135,
e-mail: judecatoria-babadag@just.ro. 7.Data
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
20.01.2021.
UAT Oraş Bechet, judeţul Dolj, Str.A.I.Cuza,
Nr.100, cod fiscal 4941390, tel.0251/336.826,
scoate la licitaţie în vederea concesionării
suprafaţa de 49,1628ha teren intravilan,
situat în Bechet, -T.31 P.319/1; T.32 P.343;
T.31 P.329; T.32 P.344; T.31 P.331; T.32 P.345;
T.31. P.334; T.32 P.346; T.31 P.334/1; T.32
P.347; T.32 P.338; T.32 P.348; T.32 P.339; T.32
P.351; T.32 P.340; T.32 P.341; T.32 P.342,
suprafaţă ce face parte din domeniul privat
al localităţii, în vederea realizării unui parc
fotovoltaic, în data de 11.02.2021, ora 10:00.
Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la
Primăria Oraşului Bechet, costul unui exemplar fiind de 500Lei şi poate fi achitat cu
numerar la casieria primăriei. Ofertele vor fi
depuse până la data de 10.02.2021, ora
16:00, la sediul Primăriei Oraşului Bechet,
Str.A.I.Cuza, Nr.100, Jud.Dolj. Şedinţa
publică de deschidere a ofertelor va avea loc
în data de 11.02.2021, ora 10:00, la sediul
Primăriei Oraşului Bechet, Str.A.I.Cuza,
Nr.100, Jud.Dolj. Ofertele se redactează în
limba română, se întocmesc într-un exemplar original şi se transmit în două plicuri
sigilate, unul exterior şi unul interior, care se
înregistrează, în ordinea primirii lor. Pe
plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta. Plicul
exterior va trebui să conţină: a)O fişă cu
informaţii privind ofertantul şi o declaraţie
de participare, semnată de ofertant fără
îngroşări, ştersături sau modificări; b)Acte
doveditoare privind calităţile şi capacitatea
ofertanţilor, conform prevederilor caietului
de sarcini; c)Acte doveditoare privind
intrarea în posesia caietului de sarcini, plata
taxei de participare şi dovada depunerii
garanţiei. Pe plicul interior, care conţine
oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau
denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.
Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va
avea loc în data de 11.02.2021, ora 10:00, la
sediul Primăriei Oraşului Bechet,
Str.A.I.Cuza, Nr.100, Jud.Dolj.
l UAT Oraş Bechet, judeţul Dolj,
Str.A.I.Cuza, Nr.100, cod fiscal 4941390,
tel.0251/336.826, scoate la licitaţie în vederea
concesionării suprafaţa de 20.000mp teren
extravilan, situat în Bechet, T.31 P.319,
suprafaţă ce face parte din domeniul privat
al localităţii, în vederea desfăşurării de activităţi agricole, în data de 17.02.2021, ora

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
10:00. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat
de la Primăria Oraşului Bechet, costul unui
exemplar fiind de 500Lei şi poate fi achitat
cu numerar la Casieria Primăriei. Ofertele
vor fi depuse până la data de 16.02.2021, ora
16:00, la sediul Primăriei Oraşului Bechet,
Str.A.I.Cuza, Nr.100, Jud.Dolj. Şedinţa
publică de deschidere a ofertelor va avea loc
în data de 17.02.2021, ora 10:00, la sediul
Primăriei Oraşului Bechet, Str.A.I.Cuza,
Nr.100, Jud.Dolj. Ofertele se redactează în
limba română, se întocmesc într-un singur
exemplar original şi se transmit în două
plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior,
care se înregistrează, în ordinea primirii lor.
Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta. Plicul
exterior va trebui să conţină: a)O fişă cu
informaţii privind ofertantul şi o declaraţie
de participare, semnată de ofertant fără
îngroşări, ştersături sau modificări; b)Acte
doveditoare privind calităţile şi capacitatea
ofertanţilor, conform prevederilor caietului
de sarcini; c)Acte doveditoare privind
intrarea în posesia caietului de sarcini, plata
taxei de participare şi dovada depunerii
garanţiei. Pe plicul interior, care conţine
oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau
denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.
Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va
avea loc în data de 17.02.2021, ora 10:00, la
sediul Primăriei Oraşului Bechet,
Str.A.I.Cuza, Nr.100, Jud.Dolj.
l Licitatie publica 26.01.2021; Debitorul SC
Tecnogreen SRL - societate în reorganizare
judiciara, in judicial reorganisation, en
redressement, cu sediul in Dr.Tr.Severin, str.
George Cosbuc nr.3A, Cam.2, Sc.1, Et.
Subsol, Ap.3, jud.Mehedinti, CIF:15195512,
J25/302/2016, 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 pretul stabilit
prin Raportul de Evaluare nr. 57/13.03.2020,
urmatoarele bunuri imobile: - Teren Extravilan avand S = 15.000 mp cu numar cadastral 306071, inscris in CF nr. 306071, Tarlaua
3 Parcela 434/3/7, Sicula la pretul de 4.320
Euro - Teren Extravilan avand S = 6.395 mp
cu numar cadastral 307795 inscris in CF nr.
307795, Tarlaua 3 Parcela 284/1/4/9, Sicula
la pretul de 1.840 Euro - Teren Extravilan
avand S = 5.800 mp cu numar cadastral
315078, inscris in CF nr. 315078, Tarlaua
30/1 Parcela 261/13, Ineu, la pretul de 1.670
Euro - Teren Extravilan avand S = 5.400 mp
cu numar cadastral 313418, inscris in CF nr.
313418, Tarlaua 80/1 Parcela 183, Ineu la
pretul de 1.555 Euro - Teren Extravilan
avand S = 17.100 mp cu numar cadastral
314501, inscris in CF nr. 314501, Tarlaua
20/2 Parcela 160/6, Ineu la pretul de 4.925
Euro - Teren Extravilan avand S = 5.700 mp
cu numar cadastral 313481, inscris in CF nr.
313481, Tarlaua 80/1 Parcela 548/66, Ineu la
pretul de 1640 Euro - Teren Extravilan
avand S = 5.400 mp cu numar cadastral
313151, inscris in CF nr. 313151, Tarlaua
32/2 Parcela 225/54, Ineu la pretul de 1.555
Euro - Teren Extravilan avand S = 5.400 mp
cu numar cadastral 310607, inscris in CF nr.
310607, Tarlaua 75 Parcela 524/6, Ineu la
pretul de 1.555 Euro situate in extravilanul
satelor Şicula si Ineu, comuna Şicula,
Judeţul Arad. Total suprafata valorificata in
bloc 66.195 mp. Valoarea totala a bunurilor
imobile este de 19.060 EURO exclusiv TVA
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(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii). Administratorul judiciar mentioneaza faptul ca, asupra bunurilor enumerate
mai sus detin un drept de ipoteca legala SC
Agroseher SRL. Licitaţia va avea loc la
biroul administratorului judiciar din Timişoara, str.Daliei nr.8, mansardă, jud.Timiş la
data de 26.01.2021, orele 14:00. Titlul executoriu în baza căruia administratorul judiciar
procedează la vânzarea bunurilor imobile
descrise anterior, il reprezinta Sentinta nr. 8
din data de 11.05.2020, de confirmare a
planului de reorganizare a debitoarei SC
Tecnogreen SRL, pronunţată de Tribunalul
Mehedinti Secţia a II - a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr.
2726/101/2018. Participarea la licitaţie este
condiţionată de consemnarea în contul unic
de insolventa al debitoarei SC Tecnogreen
SRL, pana la data de 25.01.2021 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 500,00
lei+TVA. Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. Sucursala Dr.Tr.Severin, sub nr.
RO11BRMA0999100083622047. 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, 0745267676, 0252/354399

PIERDERI
l Subsemnatul Oprea Nicușor Florinel,
pierdut Atestat transport marfă CPI, declar
nul.
l Dr Bogdan Simona CMS.DB., declar
pierdut certificat membru seria 01065792.
l Pierdut atestat transport marfa, emis de
ARR Prahova, pe numele de Isdraila Marian
Adi. Il declar nul.
l Pierdut certificat asistent de farmacie grad
principal, pe numele de Mangu Alina. Il
declar nul.
l Pierdut atestat profesional transport
persoane in regim de taxi, eliberat de ARR
Prahova, pe numele de Subtirelu Constantin
Aris. Il declar nul.
l Pierdut constatatorul Bianalex-Prim SRL
de la sediul social din Municipiul Iași, Șoseaua
Bucium, nr. 21-23, Cam. C7, Județul Iași,
numărul 49424 din data de 28.08.2014.
l Pierdut Legitimație de handicap, pe numele
Simu Maria, eliberat de DGASP Giurgiu. O
declar nulă!

