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OFERTE SERVICIU
Onuiz Impex SRL, anunta vacantarea a 20 

posturi de instalator.CV-urile se pot depune la 
adresa de mail: chr.esat@gmail.com, pana la 
data de 24.01.2022.

SC Riela Comimpex SRL din Cluj-Napoca, 
B-dul Muncii, nr.18, angajează: Sudori -1 
persoană, Operator la mașini cu comandă 
numerică (CNC) -4 persoane. Așteptăm CV-ul 
dvs.la adresa de e-mail: hr@rielacomimpex.ro

Zingher Construct S.R.L. ,anunta vacantarea 
urmatoarelor posturi: 9 posturi de muncitor 
necalificat in constructii,1 post de tamplar,2 
posturi de electrician,3 posturi de muncitor 
necalificat diverse,1 post de instalator si 1 post 
de inginer constructii .CV-urile se pot depune la 
adresa de mail: chr.esat@gmail.com, pana la 
data de 25.01.2022.

FACDO IMPEX S.R.L. ,anunta vacantarea 
urmatoarelor posturi: 4 posturi de dulgher,10 
posturi de electrician,2 posturi de excavatorist,3 
posturi de fierar-betonist,5 posturi de insta-
lator,2 posturi de mecanic auto,1 post de 
operator macara,1 post de sofer profesionist,7 
posturi de sudor,4 posturi de zidar si 3 posturi 
de zugrav.CV-urile se pot depune la adresa de 
mail: chr.esat@gmail.com, pana la data de 
24.01.2022.

Firma Esquiladores Bulz SRL, din Bistrița, 
caută lucrători calificați în creșterea animalelor 
pentru tunsul oilor. Se solicită experiență minim 
1 an în domeniul respectiv și certificat de califi-
care. Număr de posturi vacante: 10. Încadrarea 
în muncă se va face cu data de 14.03.2022, cu 
salariul minim pe economie: 8 ore/zi. Pentru 
mai multe detalii vă rugăm contactați-ne la nr.
de telefon: 0754.387.702.

S.C. Explo Mining Coal S.R.L., având CUI: 
35342014, cu sediul în municipiul Timișoara, 
strada Emanuil Ungureanu, nr.3, Spațiu nr.4, 
Biroul nr.7, etaj 1, județ Timiș, angajează: Insta-
lator apă, canal cu cod COR 712602 -1 post, 
Excavatorist pentru excavatoare cu rotor de 
mare capacitate cu cod COR 811106 -1 post. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limbă 
engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor. 
Selecția are loc în data de 24.01.2022, ora 10.00, 
la sediul societății.

SC Feruccio Construct SRL, având CUI: 
30392054, cu sediul în Brazii de Sus, str.Tranda-
firilor, nr.33G, etaj 1, comuna Brazi, județul 
Prahova, angajează: Operator tăiere -1 post, cod 
COR 721205, femeie de serviciu -1 post, cod 
COR 911201, sudor -2 posturi, cod COR 
721208. Cerințe: studii medii, cunoștințe de 
limba engleză, cunoștințe în domeniul construc-
ţiilor și, respectiv, serviciilor. Selecția are loc în 
data de 24.01.2022, ora 09.00, la sediul socie-
tății.

S.C.Intervic S.R.L., având CUI: 6608040, cu 
sediul în sat Uricani, comuna Miroslava, strada 
Fundac Călcâi, nr.6, C1, cam.7, județ Iași, anga-
jează: Dresor cu cod COR 265908 -2 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limbă 
engleză, cunoștințe în domeniul serviciilor. 
Selecția are loc în data de 25.01.2022, ora 10.00, 
la sediul societății.

SC Service Casian SRL angajează muncitori 
în domeniul auto, depozit pe postul de manipu-
lant, gestionar și agent curățenie. Se caută 
muncitori cu sau fără experiență în domeniu. Se 
va începe de la 1 mai. Pentru detalii 
tel.0712.289.469.

Subscrisa Școala Gimnazială Salcia, cu sediul 
în localitatea Salcia, str. Principală, județul 
Mehedinți, vă rugăm să publicați, în conformi-
tate cu art.7 alin.(4) aprobat de H.G. 
nr.286/2011, modificat și completat de H.G. 
nr.1027/2014, anunțul de concurs pentru 0,50 
normă, pentru postul de muncitor III,M, studii 
12 clase, 13 clase. Anexăm textul anunțului de 
concurs, care se va desfășura în data de 
15.02.2022 ora 13.00 pentru postul de muncitor 
III,M.

Societatea Aurora Construct Montaj SA, cu 
sediul în Voluntari, Intr.Nicolae Bălcescu, nr.10, 
județ Ilfov, anunță organizarea evaluării/selec-
ției candidaților pentru funcția de Director 
General al societății, în conformitate cu dispozi-
țiile art.35 alin.(6) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.109/2011, privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice. Dosarele 
de înscriere/candidații trebuie să respecte preve-
derile OUG nr.109/2011 și vor fi depuse până la 
data de 21.02.2022 la Registratura Societății 
Aurora Construct Montaj SA, Intr.Nicolae 
Bălcescu, nr.10, Voluntari, Ilfov, în plic închis și 
sigilat. Relații la telefon: 0729.811.594.

Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucu-
rești, organizează concurs pentru ocuparea unui 
post  contractual vacant de Auditor Intern, 
gradul IA, în cadrul Compartimentului Audit 
Public Intern. Pentru  ocuparea unui post 
vacant sau temporar vacant candidații trebui să 
îndeplinească condițiile generale, conform art.3 
din Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru 
aprobarea Regulamentului- cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale  și a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 
Condiții  specifice ocupării postului- Auditor 
Intern IA: •studii superioare absolvite  cu 
diplomă de licență  în Științe economice sau 
Științe juridice; •experiență profesională de 
minim 15 ani pe studii superioare; •vechime în 
specialitatea funcției de minim 10 ani; •cunoș-
tințe informatice (Word, Mocrosoft Office, 
Wordpress); •disponibilitate de lucru peste 
program la nevoie; •abilități de lucru în echipă; 
Pentru înscrierea la concurs candidații vor 
prezenta un dosar de concurs care va conține 
documente conform art.6 din Hotărârea nr. 286 
din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regula-
mentului- cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale  și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice. Concursul se 
va organiza conform calendarului următor: 1. 
Ultima zi pentru depunerea dosarelor 
08.02.2022- ora 14,00; 2. Selecția dosarelor  
09.02.2022; 3. Proba scrisă 15.02.2022 ora 10.00; 
4. Interviul  21.02.2022 ora 10.00. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun la adresa de cores-
pondență a instituției, Strada Drumul Taberei, 
Nr.18, în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului în Monitorul Oficial al 
României, partea a-III-a, pe site-ul wwwcs-mb.
ro și pe posturi@gov.ro. Relații suplimentare- la 
sediul instituției, compartimentul resurse 
umane sau la tel. 0768104143.

CITAŢII
Se citează numitul Ailenei Vasilică cu domici-

liul în Municipiul Vatra Dornei, str. Miriștei 3A, 
în calitate de pârât în Dosarul 1422/334/2021 
aflat pe rolul Judecătoriei Vatra Dornei având 

ca obiect divorţul pentru termenul de 
01.03.2022.

Numiții, Hărpăilă Silvia, Enachi Aristica și 
Coviț Nelu - Iulian, toți cu ultimul domiciliu 
cunoscut în sat. Cotu Miculinți, com. Coțușca, 
jud. Botoșani, Mutică Marcel și Mutică Costel 
- Gheorghe, ambii cu ultimul domiciliu 
cunoscut în mun. Hunedoara, jud. Hunedoara, 
Mutică Gigel, Mutică Doru și Mutică Vasilica, 
toți cu ultimul domiciliu cunoscut în mun. 
Motru, jud. Gorj, Murariu Stelian, Scrobanița 
Niculina, ambii cu ultimul domiciliu cunoscut 
în mun. Botoșani, jud. Botoșani, Lazăr Liviu, 
Lazăr Cătălin - Ioan, Lazăr Lavinia și Lazăr 
Mirela, toți cu ultimul domiciliu cunoscut în 
mun. Dorohoi, jud. Botoșani, Coviț Carmen, 
Coviț Faviana, Coviț Marian, Dăscăleanu Ana, 
toți cu ultimul domiciliu cunoscut în mun. 
București, Ciobanu Ion, Ciobanu Gheorghe, 
Ciobanu Vasile, Ciobanu Tanța și Ciobanu 
Silviu, toți cu ultimul domiciliu în mun. Galați, 
jud. Galați, sunt citați la Judecătoria Dara-
bani, jud. Botoșani în data de 09.02.2022, ora 
12:00, cu mențiunea personal la interogatoriu, 
în calitate de pârâți în dosarul nr. 465/217/2020 
ce are ca obiect ieșire din indiviziune și partaj 
succesoral, în care reclamantă este numita 
Colarez Elena.

Se citează Duță Gabriel ultimul domiciliu 
cunoscut Galați, strada Ionel Fernic, nr.3, bloc 
Y7, sc3, ap 56, pentru 21.02.2022 ora 9, judecă-
toria Topoloveni, județul Argeș, dosar numărul 
870/828/2021 partaj.

Subsemnatul, Nițu P.Marin, CNP: 
1550730341693, domiciliat în sat Coșoteni, 
com.Vedea, jud. Teleorman, în vederea soluți-
onării dosarului nr.5266/292/2021 al Judecăto-
riei Roșiorii de Vede, ce are ca obiect 
declararea morții fratelui meu, Nițu P.
Gheorghe, născut la 24 aprilie 1933, în com. 
Drăgănești de Vede, jud. Teleorman, fiul lui 
Petre și Floarea, semnalmente: de statură 
medie, părul alb, ochi căprui, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în sat Coșoteni, com.Vedea, jud.
Teleorman. Rog ca orice persoană care 
cunoaște detalii despre persoana respectivă să 
mă contacteze la adresa respectivă sau la 
numărul de telefon: 0723.504.063. Nu am date 
despre el din anul 1999.

Dregan Iuonas al lui Vasilia, Faur Ludovika, 
Caluger Constantin, Crisan Dochita sunt citați 

la data de 25.01.2022, la Judecătoria Turda, în 
dc. Nr.7908/328/2020 pentru uzucapiune.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Vâlcea, cheamă în judecată 
pe numitul pe numita: Manole Mariana, domi-
ciliată în orașul Brezoi, str. Fabricii, nr.3, bl. 2, 
sc.B, ap. 4, jud. Vâlcea, in calitate de intimată in 
dosarul civil nr.4037/90/2021,  cu termen de 
judecată în data de 28.01.2022, având ca obiect 
înlocuire masură de protecție specială, aflat pe 
rol la Tribunalul Vâlcea.

Aducem la cunoștința doamnei Chelaru 
(fostă Mastacan) Adela, cu domiciliul în satul 
Vaduri, comuna Iana, județul Vaslui, că este 
citată și trebuie să se prezinte la Judecătoria 
Bârlad, județul Vaslui, în data de 02.02.2022, 
ora 08.30, în calitate de Intimat în Dosarul 
nr.4317/189/2020, având ca obiect declararea 
judecătorească a morții.

DIVERSE
Dumitru Ciuclea Georgescu, proprietar al 

terenului situat în Comuna Balotești, T137, 
parcela 552, număr public de interes asupra 
depunerii solicitării de obținere a avizului de 
oportunitate pentru documentația de 
Construire locuințe individuale cu regim redus 
de înălțime. Documentația a fost depusă spre 
consultare Consiliul Județean Ilfov. Observații/
comentarii se primesc în scris la Direcția Urba-
nism din cadrul Consiliului Județean Ilfov, 
tel.021.212.56.93, în termen de 15 zile de la 
publicarea prezentului anunț.

Unitatea Administrativ Teritorială Sărulești, 
județul Buzău, anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cu 
nr.45, 46, 48, începând cu data de 25.01.2022, pe 
o perioadă de 60 de zile, termen în care se pot 
depune contestații la sediul Primăriei Sărulești, 
situat în satul Sărulești, comuna Sărulești, 
județul Buzău, conform art.14, alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările și 
completarile ulterioare. Cererile de rectificare a 
documentelor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul Primăriei Sărulești și pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Mercedes-Benz Trucks &Buses Romania 
SRL, cu sediul social în Ilfov, Voluntari, Șos.
București Nord nr.15-25, Clădirea Complex 
Swan O±ce &Technology Park, et.4, înregis-

trată la RC cu nr.J23/1901/2019, CUI: 
RO41032158, informează pe cei interesați că s-a 
depus solicitarea pentru emiterea autorizației de 
mediu pentru activitatea cod CAEN 4520- 
întreținere și reparații autovehicule desfășurată 
în Șos.Odăi nr.373-377, sector 1, București. 
Informații se pot solicita la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului București din 
sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr.1, între orele 
9.00-12.00, de luni până vineri. Propuneri sau 
contestații se pot depune la sediul A.P.M.

S.C.Goldbach Design &Build S.R.L., titular 
al proiectului „Construire Hypermarket 
parter pentru comercializare produse alimen-
tare și nealimentare, amplasare container tip 
bufet IMBISS, spațiu de servire (cort 
IMBISS), amplasare post trafo, padocuri 
cărucioare, bazin rezervă incendiu, amenajări 
exterioare în incintă (platformă parcare, spații 
verzi, drumuri, trotuare), împrejmuire, accese 
rutiere și pietonale, organizare de șantier, stații 
încărcare vehicule electrice, container reci-
clare, bazin de retenție, amplasare panouri 
publicitare pe fațade, pilon, totem, panou 
publicitar digital” anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de 
către Agenția pentru Protecția Mediului Olt, 
în cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului ,  pentru proiectul : 
„Construire Hypermarket parter pentru 
comercializare produse alimentare și neali-
mentare, amplasare container tip bufet 
IMBISS, spațiu de servire (cort IMBISS), 
amplasare post trafo, padocuri cărucioare, 
bazin rezervă incendiu, amenajări exterioare 
în incintă (platformă parcare, spații verzi, 
drumuri, trotuare), împrejmuire, accese 
rutiere și pietonale, organizare de șantier, stații 
încărcare vehicule electrice, container reci-
clare, bazin de retenție, amplasare panouri 
publicitare pe fațade, pilon, totem, panou 
publicitar digital”, propus a fi amplasat în 
Caracal, str.Dragoș Vodă, nr.2D si 2E, judeţul 
Olt. Proiectul deciziei de încadrare și motivele 
care o fundamentează pot fi consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt, 
din Slatina, str.Ion Moroșanu, nr.3, judeţul Olt, 
în zilele de luni-vineri, între orele 08.00-14.00, 
precum și la următoarea adresă de internet: 
http://apmot.anpm.ro. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observații la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunțului pe pagina de internet 
A.P.M. Olt.
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Pîrlea Laurenţiu Cristian, cu domiciliul în 
oraș Năvodari, str. Tașaul, bl. T3, sc. D, et. 4, ap. 
66, jud. Constanţa, titular al notificării privind: 
PUZ – introducere în intravilan și parcelare 
teren pentru ansamblu rezidenţial (locuire și 
dotări aferente), amplasat în com. Corbu, sat 
Corbu, parcela A575/5, LOT 2+3, jud. 
Constanţa, anunță publicul interesat că, în 
urma parcurgerii etapei de încadrare din 
ședința CSC din data de 05.01.2022, s-a luat 
decizia supunerii procedurii de adoptare fără 
aviz de mediu. Publicul poate formula comen-
tarii privind decizia etapei de încadrare pe care 
le transmite în scris Agenției pentru Protecția 
Mediului Constanţa, str. Unirii, nr. 23, tel/ fax 
0241/546696, în termen de 10 zile calendaristice 
de la publicarea anunțului.

SOMAŢII
Somatie – In dosarul civil 3099/210/2021 al 

Judecatoriei Chisineu Cris, reclamantii 
Cladovan Flore și sotia Cladovan Delia, domici-
liati în Chisineu Cris, sat Nădab str. Zărandului 
60 județul Arad, solicita sa se constate ca au 
dobandit prin uzucapiune dreptul de proprie-
tate in devalmasie asupra cotei de 1073/12876 
din casa situata in Nadab str. Zarandului 60 
inscrisa sub B1 in CF 300145 Chisineu Cris si 
asupra cotei de 1074/12876 din terenul cu nr top 
111/b, 125-Nadab inscrisa sub B2 in aceeasi 
carte funciara. Proprietar tabular Mladin Iuon. 
Toti cei interesati în cauza pot face opozitii la 
prezenta somatie in termen de 30 zile de la 
publicare in dosarul de mai sus al Judecătoriei 
Chișineu Criș. Emisa in baza incheierii din 
12.01.2022  conform art. 130 din Decretul Lege 
115/1938. Termen de judecată – 09 martie 2022.

România, Judecătoria Lugoj, Județ Timiș, 
Dosar Nr.3622/252/2021, Data emiterii: 17 ianu-
arie 2022. SOMAȚIE. Aducem la cunoștința 
celor interesați cererea formulată de petenta 
Societatea Cooperativă Consumcoop Topolovăț, 
având ca obiect constatarea dobândirii prin 
uzucapiune a dreptului de proprietate asupra 
imobilului situat în loc.Cralovăț, județ Timiș, 
înscris în CF nr.402726 Topolovățu Mare (CF 
vechi 256), nr. top. 146-147/a, compus din teren 
intravilan în suprafață de 1.554mp și casă, 
asupra căruia figurează în calitate de proprietar 
Casa de Păstrare Recasana și Banca Poporală 
Reunite S.P.A. Recaș, pentru ca persoanele 
interesate să aibă posibilitatea să înainteze 
Judecătoriei Lugoj OPOZIȚIE, cu referire la 
dosarul nr.3622/252/2021. În situația în care, în 
termenul de o lună de la emiterea celei din urmă 
publicații, cei înteresați nu înțeleg să formuleze 
opoziție, instanța va constata, ca îndeplinită, 
uzucapiunea în favoarea petentei Societatea 
Cooperativă Consumcoop Topolovăț, dispu-
nând înscrierea provizorie a dreptului uzucapat, 
astfel cum prevede art.28 din Decretul-Lege 
nr.115/1938. Președinte Oana-Viorela Suba.

Prin cererea înregistrată  sub dosar 
1786/250/2021, petentul Bulzan Mircea-Virgil 
solicită înscrierea dreptului de proprietate, cu 
titlu de uzucapiune, cu joncțiunea posesiilor, 
asupra imobilului înscris în CF 316729 Târnova, 
CF vechi 503 Arăneag, cu nr.top.105-106/C în 
suprafață de 719mp, curte și grădină, având ca 
proprietar tabular sub B1 pe Sops Nicolae, în 
cotă de 1/1. Petentul susține că folosește întregul 
imobil de peste 20 de ani, exercitând o posesie 
pașnică, publică, continuă și sub nume de 
proprietar. În urma acesteia, sunt somați, în 
baza art.130 din Decretul-Lege nr.115/1938, toți 
cei interesați de îndată să înainteze opoziție la 
Judecătoria Ineu, deoarece în caz contrar, în 
termen de o lună de la această ultimă publicare, 
se va proceda la rezolvarea cererii. Prezenta 
somație se va afișa timp de o lună la Tabla de 
afișare a Judecătoriei Ineu și la Primăria 
Comunei Târnova.

LICITAŢII
U.A.T. Comuna Probota, comuna Probota, 

județul Iași, CUI 4540364, telefon 0232/297572, 
email: primariaprobota@yahoo.com; Data 
publicării anunțului de licitație în Monitorul 
Oficial al României- 28.10.2021; Criteriul de 
atribuire a contractului de vânzare: prețul cel 
mai ridicat. Numărul ofertelor primite și al 
celor declarate valabile: 2(două). Ofertele decla-
rate câștigătoare: Danu Iulian Ciprian cu domi-
ciliul în Sat Spineni, Com. Andrieșeni, Jud. Iași. 
Litigiile se soluționează de Tribunalul  Iași, 
Strada Elena Doamna, nr.1A. Data informării 
ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei 
câștigătoare: 03.12.2021.         

1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Municipiului Vatra Dornei, Str.Mihai 
Eminescu nr.17, județul Suceava, telefon 
0230/375.229, fax 0230/375.170, email: 
primaria@vatra-dornei.ro, cod fiscal 7467268. 
2.Informații generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
vândut: spațiu în suprafață utilă de 42,5mp, 
identificat cu număr cadastral 33410-C1-U4 din 
CF 33410-C1-U4, precum și a cotei de teren 
aferentă în suprafață de 9,40mp, situat în Muni-
cipiul Vatra Dornei, str.Mihai Eminescu nr.27, 
județul Suceava, ce aparține domeniului privat 
al Municipiului Vatra Dornei, conform H.C.L. 
nr.210 din 25.11.2021 și temeiului legal O.U.G. 
nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: la 
cerere, de la sediul instituției, Compartimentul 
juridic. 3.2.Denumirea și datele de contact ale 

serviciului /compartimentului din cadrul vânză-
torului, de la care pot obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Compartimentul 
juridic din cadrul Primăriei Municipiului Vatra 
Dornei, Str.Mihai Eminescu nr. 17, județul 
Suceava. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: 200 de lei/exemplar, iar 
suma se achită la Casieria Primăriei Munici-
piului Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu nr.17, 
județul Suceava. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 11.02.2022, ora 12.00. 
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 21.02.2022, ora 09.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primaria Municipiului Vatra Dornei, Str.Mihai 
Eminescu nr.17, județul Suceava. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 
exemplar original. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 21.02.2022, ora 11.00, Primăria Munici-
piului Vatra Dornei, Str. Mihai Eminescu nr.17, 
judetul Suceava. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Suceava, Suceava, Str.Ștefan cel Mare nr.62, 
județul Suceava, telefon 0230/214.948, fax 
0230/522.296, e-mail: trsv-registratura@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
20.01.2022.    

1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei 
Brebeni, Str. Principală nr.228, județul Olt, 
telefon 0249/419.008, fax 0249/419.038, e-mail: 
primaria_brebeni@yahoo.com, cod fiscal 
4716763. 2.Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: teren 
intravilan în suprafață de 123.908 mp, categoria 
de folosință curți-construcții, în vederea 
construirii unei centrale fotovoltaice, situat în 
punctul Izlaz Sârbi, tarla 68, parcela 253/1, CF 
4626, număr cadastral 4626, amplasat în 
Comuna Brebeni, județul Olt, aparținând 
domeniului privat al Comunei Brebeni, 
conform H.C.L. nr.60/22.12.2021 și temeiului 
legal O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc 
în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau moda-
litățile prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: la cerere, de la sediul Primăriei 
Comunei Brebeni, Str. Principală nr.228, județul 
Olt. 3.2.Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Compartimentul Achiziții 
Publice din cadrul Primăriei Comunei Brebeni, 
Str.Principală nr.228, județul Olt. 3.3.Costul și 

condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: persoanele interesate 
pot achita contravaloarea documentației de 
atribuire 500Lei, numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Brebeni sau în contul concedentului 
RO93TREZ5065006XXX003096, deschis la 
Trezoreria Slatina, cod fiscal 4716763. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
10.02.2022, ora 15.00. 4.Informaţii privind ofer-
tele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 
18.02.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Registratura Primăriei 
Comunei Brebeni, parter, Str.Principală nr.228, 
județul Olt. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar 
original. 5.Data și locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 
18.02.2022, ora 12.00, Primăria Comunei 
Brebeni, Str.Principală nr.228, județul Olt. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Olt, Slatina, Str.
Mânăstiri i  nr.2,  județul  Olt ,  telefon 
0249/414.989, fax 0249/437.370, e-mail: cores-
pondenta-olt@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 20.01.2022.   

1.Informații privind autoritatea contractantă: 
UAT Comuna Oșorhei, cu sediul în sat Oșorhei, 
nr.71, comuna Oșorhei, jud.Bihor, telefon/fax 
0259/313.213, e-mail: primaria.osorhei@cjbihor.
ro, cod fiscal: 4641288, persoană de contact: 
Administrator public Macarie Benone Apostu. 
2.Informații privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și identifi-
carea bunurilor care urmează să fie vândute: 
Vânzare teren aparținând domeniului privat al 
comunei Oșorhei, situat în intravilanul locali-
tății Oșorhei, în suprafață de 3.490 mp, având 
nr.cad.60889, înscris în CF nr.60889, conform 
HCL nr.180 din data 21.12.2021 și OUG nr. 57 
din 03.07.2019. 3.Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea prin care persoanele 
pot intra în posesia documentației: La cerere de 
la sediul instituției, Compartiment Achiziții 
Publice sau se poate consulta site-ul: www.
primaria-osorhei.ro, secțiunea Informații de 
interes public, categoria Licitații. 3.2.Denumirea 
și adresa serviciului din cadrul autorității 
publice de la care se poate obține un exemplar 
din documentația de atribuire: Se poate obține 
de la Compartimentul Achiziții publice din 
cadrul Primăriei Comunei Oșorhei, Oșorhei, 
nr.71, jud.Bihor. 3.3.Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea documentației de atribuire: 
Dacă se ridică de la sediul instituției, 12Lei/
exemplar, ce se achită la casierie sau se poate 
descărca de pe site gratuit. 3.4.Data-limită 
pentru solicitare clarificări: 10.02.2022, ora 
14.00. 4. Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 

14.02.2022, ora 14.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei Oșorhei, 
localitatea Oșorhei, nr.71, comuna Oșorhei, jud.
Bihor, Registratură. 4.3. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: Se depun 
într-un singur exemplar, în plic sigilat. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 15.02.2022, ora 14.00, 
Primăria Comunei Oșorhei, localitatea Oșorhei, 
nr.71, comuna Oșorhei, jud.Bihor. 6.Instanța 
competentă în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor, 
Oradea, Parcul Traian, nr.10, cod 410033, 
tel.0259/414.896, fax: 0359/432.750, e-mail: 
tr-bihor-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 21.01.2022.

Debitorul SC Consov SGM SRL – in fali-
ment, in bankruptcy, en faillite,  cu sediul în 
Bechet, str. Nisipului nr. 6, jud. Dolj, 
CIF:33558055,   J16/1411/2014, aflat în proce-
dura de faliment dosar nr. 4659/63/2017 pe rolul 
Tribunalului Dolj, prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL, cu sediul în Dr.
Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi, 
scoate la vânzare, la pretul stabilit prin Raportul 
de Evaluare nr. 172 din data de 27.11.2021:- 
Semiremorca O4 marca SCHMITZ caroseria 
DA suprastructura deschisa tip/varianta S01/cu 
prelata, numar de inmatriculare DJ-18–NAJ 
numar de omologare D1SC130011J7500, 
numar de identificare WSM00000003125887, 
an de fabricatie 2010, masa totala max.autori-
zata 39000, numar axe 3, culoare ROSU, , 
prelata cu uzura normala urme de rugina, 
localizata in Mun. Craiova, Aleea 3 Drumul 
Apelor/Bld. Decebal – Parcare, camioane - 
Craiova, jud. Dolj, la pretul de 7.290 Euro 
exclusiv TVA(echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii), Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor mobile descrise anterior, il reprezinta 
Sentinta nr. 5 din data de 08.01.2019 de deschi-
dere a procedurii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic in dosarul de insolvență 
nr. 4659/63/2017 aflat pe rolul Tribunalului Dolj. 
Licitaţia va avea loc în localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehe-
dinţi la data de 11.02.2022 orele 14:oo. Partici-
parea la licitaţie este condiţionată de 
consemnarea, a unei cauţiuni de 10% din preţul 
de pornire al licitaţiei cel mai târziu in ziua 
anterioara in care are loc licitatia orele 17.00 si 
achizitionarea caietului de sarcini in cuantum 
de 500,00 lei exclusiv TVA pentru bunul mobil. 
Cont deschis la Banca Romaneasca Suc. Dr Tr 
Severin, sub nr. RO11BRMA0999100095497563. 
Invităm pe toti cei care vor sa se prezinte la 
ședinţa de licitaţie la termenul de vânzare, la 
locul fixat în acest scop și pâna la acel termen să 
depună oferte de cumpărare. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra bunurilor 
mobile sa anunte lichidatorul judiciar inainte de 

data stabilita pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. Relaţii la tele-
fon-fax:  0742592183,  sau 0252/35.43.99, 
e-mail: office@consultant-insolventa.ro; site: 
www.consultant-insolventa.ro sau la sediul 
lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehe-
dinţi. Lichidator judiciar, Consultant Insolvență 
SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. 
Emil Popescu.

Debitorul SC Alyandy Sistem Trans SRL - 
în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul 
in Dr. Tr. Severin, str. Mihail Kogalniceanu nr. 
10, jud. Mehedinti, J25/54/2011, CUI 
28037972, prin lichidator judiciar, Consultant 
Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul in 
Dr.Tr.Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. 
Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO 
II sub nr. 0918, prin reprezentant Serban 
Valeriu, conform Sentintei nr. 6 din data de 
17.02.2021, pronunţată de Tribunalul Mehe-
dinţi, Secţia a II - a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 
247/101/2021, scoate la vânzare, la pretul  
stabilit prin Raportul de Evaluare nr. 
166/09.11.2021, bunurile mobile: - Semire-
morca O4 marca BERGER caroseria DA 
suprastructura deschisa, numar de inmatricu-
lare MH24SIS, tip/varianta SAPL24/LT/ cu 
p r e l a t a ,  n u m a r  d e  o m o l o g a r e 
D1BJ111111J1600, numar de identificare 
VA9USLAKT5FZT0271, an 2005,  culoare 
ROSU la pretul de 1.395 Euro - Semiremorca 
O4 marca BERGER, caroseria DA suprastruc-
tura deschisa, numar de inmatriculare MH - 25 
– SIS, tip/varianta SAPL24/LT/ cu prelata, 
numar de omologare D1BJ111111J1600, 
numar  de  ident i f i care  VA9USLA-
KT5FZT0269, an 2005 la pretul de 2.175 Euro 
- Semiremorca O4 marca BERGER, caroseria 
DA suprastructura deschisa, numar de inma-
triculare MH - 26 – SIS, tip/varianta SAPL24/
LT/ cu prelata, numar de omologare 
D1BJ111111J1600, numar de identificare 
VA9USLAKT5FZT0267, an 2005, la pretul de 
1.655 Euro - Preturile nu contin TVA (echiva-
lentul in lei la cursul BNR din ziua platii). 
Licitatia va avea loc în Dr.Tr.Severin, str.Zăbră-
uţului, nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 
04.02.2022 orele 14:00. Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurile mobile, conform Raportului 
de evaluare nr. 166/09.11.2021 o reprezinta 
Sentința nr. 6 din data de 17.02.2021 de deschi-
dere a procedurii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic în dosarul de insol-
vență nr. 247/101/2021. Participarea la licitaţie 
este condiţionată de consemnarea în contul 
unic de insolventa al debitoarei SC ALYANDY 
SISTEM TRANS SRL pana la data de 
03.02.2022 orele 1700, a unei cauţiuni de 10% 
din preţul de pornire pentru bunurile mobile și 
achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 
500,00 lei exclusiv TVA pentru toate bunurile 
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respectiv 200 lei exclusiv TVA pentru fiecare 
bun mobil. Cont deschis la Banca Romaneasca 
S.A. sub nr. RO11BRMA0999100094224438. 
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. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL FILIALA TIMIS.

Debitorul Mola N. Sorin Laurenţiu P.F.A. - 
societate în faliment, in bankrupcy, en faillite, 
cu sediul în Devesel, sat Scăpău, str.Principală 
nr.249, jud.Mehedinţi, având CUI 368227395, 
F25/573/2016, prin lichidator judiciar Consul-
tant Insolvență SPRL, cu sediul social în Dr.
Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinți, 
RFO II-0649, CIF 31215824, prin Emil 
Popescu, conform Sentintei nr. 53 din data de 
05.10.2020, pronunţată de Tribunalul Mehe-
dinti, 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; 
-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 Euro; -Semanatoare Gaspardo MTR 6, 
Serie HG9271020, An fabricatie 2017, Stare 
Buna, Culoare rosie, la pretul de pornire al lici-
tatiei de 14.000 Euro; Preturile nu includ TVA, 
plata urmand sa se daca in lei la cursul BNR 
din ziua platii. Licitaţia va avea loc la biroul 
lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti la data de 
27.01.2022, 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 repre-
zinta 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 lici-
taţie este condiţionată de consemnarea în contul 
unic de insolventa al debitoarei Mola N. Sorin 
Laurenţiu P.F.A., pana la data de 26.01.2022 
orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire pentru bunul mobil pe care intentio-
neaza sa-l achizitioneze precum și achiziţio-
narea 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 
ședinţa 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: o©ce@consultant-insolventa.
ro. Avand in vedere măsurile de prevenire a 
răspândirii virusului COVID 19 (CORONA-
VIRUS), precum si a ordonantelor militare 
emise, lichidatorul judiciar recomanda ca parti-
ciparea 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 sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la 
telefoanele: 0742592183, 0756482035, 
0252/354399, email office@consultant-insol-
venta.ro. Lichidator judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL.

Debitorul SC Ecofarm K.H. Cermei SRL – in 
faliment, cu sediul în Sat Seleuș, Comuna 
Seleuș, nr. 146, judet Arad, având CUI 
33141286, J2/528/2014, aflat în procedura de 
faliment, in bankruptcy, en faillite, dosar nr. 
869/108/2021, prin lichidator judiciar, Consul-
tant 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, 
urmatoarele bunuri mobile: - Grapa cu discuri 
TERRADISC 6001 TEGOSEM, seria 
V B P 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0 4 2 7 2 ,  p r o d u c a t o r 
POTTINGER, an 2016, model 2017, masa 
proprie (kg) 2500, la pretul de 32.060 Euro - 
Exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii). - TOCATOR MASCHIO 
GEMELLA 620 producator MASCHIO 
GASPARDO SpA, tip/varianta Gemella 620, 
serie HMM280252, an de fabricatie 2017, masa 

proprie (kg) 2660, la pretul de 16.300 Euro - 
Exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii). Licitatia va avea loc, la sediul 
lichidatorului judiciar, situat in   Dr.Tr.Severin, 
str.Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi la data 
de 11.02.2022 orele 14:00. Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurile mobile, conform Raportului 
de evaluare nr. 161/20.10.2019, o reprezinta 
Sentința nr. 436 din data de 17.06.2021 de 
deschidere a procedurii de faliment pronunțată 
de către judecătorul sindic în dosarul de insol-
vență nr. 869/108/2021. Participarea la licitaţie 
este condiţionată de consemnarea în contul unic 
de insolventa al debitoarei SC Ecofarm K.H. 
Cermei SRL, pana la data de 10.02.2022, orele 
17:00, a unei cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire pentru fiecare bun mobil in parte și 
achiziţionarea caietului de sarcini in cuantum 
de  500,00 lei exclusiv TVA pentru fiecare bun 
mobil in parte. Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunțe 
lichidatorul judiciar înainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii suplimentare la tele-
foanele 0756482035, 0252/354399. Lichidator 
Judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala 
Timis.

Debitorul SC D&G Agricolture Enterprise 
SRL - societate în faliment, cu sediul în Dr.Tr.
Severin, str.George Cosbuc nr.3,  jud.Mehedinti, 
J25/272/2006, C.U.I. 18704890, prin adminis-
trator 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 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 credi-
tori 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 supra-
fata 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 supra-
fata 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 supra-
fata 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 (echi-
valentul 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 14.02.2022, orele 
14:00. Titlul executoriu în baza căruia adminis-
tratorul judiciar procedează la vânzarea bunu-
rilor imobile descrise anterior, il reprezinta 
sentinta nr.43 din data de 06.10.2021, privind 
deschiderea procedurii de faliment a debitoarei 
SC D&G Agricolture Enterprise SRL, pronun-
ţată 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 11.02.2022 
orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire pentru bunul imobil pe care intentio-
neaza sa-l achizitioneze precum și achiziţio-
narea caietului de sarcini in suma de 1.000,00 
lei+TVA. Cont deschis la Banca Romaneasca 
S.A., sub nr. RO11 BRMA 0999 1000 8794 9896. 
Invităm pe toti cei care vor să participe la 
ședinţa 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: o©ce@consultant-insolventa.
ro. Avand in vedere măsurile de prevenire a 
răspândirii virusului COVID 19 (CORONA-
VIRUS), 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 suplimen-
tare la telefoanele: 0756482035, 0742592183 
0252/354399, email office@consultant-insol-
venta.ro. Administror judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL Filiala Timis.

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.
Z a b r a u t u l u i  n r. 7 A ,  j u d . M e h e d i n t i , 
CUI:38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 
0918, prin reprezentant 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 și 
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 WSXCA 
40200LD50228, 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 27.01.2022 orele 14:00. Titlul executoriu 
în baza căruia lichidatorul judiciar procedează 
la vânzarea bunurile mobile, conform Rapor-
tului de evaluare nr. 20258/28.06.2021 o repre-
zinta Sentința nr. 11 din data de 23.01.2020 de 
deschidere a procedurii de faliment pronunțată 
de către judecătorul sindic în dosarul de insol-
vență 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 
26.01.2022 orele 1700, a unei cauţiuni de 10% 
din preţul de pornire pentru bunurile mobile și 
achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 
500,00 lei exclusiv TVA. Cont deschis la Banca 
Romaneasca S.A., sub nr. RO11BRMA 
09991000 90497019. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra bunului imobil sa 
anunțe lichidatorul judiciar înainte de data 
stabilita pentru vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la 
telefoanele: 0756482035, 0252/354399 email:of-
fice@consultant-insolventa.ro. Lichidator judi-
ciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis.

PIERDERI
Pierdut portofel în Vinga pe numele Kuprak 

Gheorghe Cristian. Contact: 0746.017.027.

Declar pierdut Certificat de Înregistrare 
B4211281, emis pe data de 17.02.2021 și eliberat 
la data de 18.02.2021/CUI aparținând 
(C.A.G.QUICK S.R.L.), cu sediul social în sat 
Mereni, comuna Mereni, strada Ciocârliei 
nr.507, județ Constanța, J13/2385/2014 atribuit 
în data de 12.12.2014, CUI: 33897680. Îl declar 
nul.

Declarăm pierdute și anulate următoarele 
acte ale DXT Commodities SA Lugano Sucur-
sala București (CUI:36733673, J40/14909/2016, 
sediul în București, Sectorul 2, Bulevardul 
Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, Clădirea Hermes 
Business  Campus 1 ,  Etaj  2 ,  Biroul 
234REGISTER05): (i)certificat de înregistrare 
seria B4061206, emis pe data de 02.07.2020 și 
eliberat la data 02.07.2020; (ii)certificatul 
constatator eliberat la data de 02.07.2020 în 
baza declarației model 3 nr.192559 din 
09.05.2018 privind activitățile desfășurate la 
sediul social situat în București, Sectorul 2, 
Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, Clădirea 
Hermes Business Campus 1, Etaj 2, Biroul 
234REGISTER05, și (iii)certificatul constatator 
eliberat la data de 02.07.2020 în baza model 3 
nr.192559 din 09.05.2018 privind activitățile 
desfășurate la terți.

Se declară pierdut certificat de înregistrare 
aparținând SC Eurex Alimentare SRL, cu 
sediul social în Popești-Leordeni, Șoseaua de 
Centură, NR.99, Jud.Ilfov, J23/950/2002, 
CUI:14659169, cu seria B Nr.2332975. Se 
declară nul.


