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OFERTE SERVICIU
l Angajez muncitor ferma vaci. 
0722/342798.

l Sortwik Intermedieri Import 
Export Piatra Neamt Angajeaza 
Femeie De Serviciu, Cunostinte 
L i m b a  E n g l e z a  S i  Tu r c a . 
0743823176

l Olimp Impex SRL angajează, 
pentru punctul de lucru din 
Oradea, muncitori: sudori. Oferim 
s a l a r i u  a t r a c t i v.  D e t a l i i : 
0722.365.101.

l Penitenciarul-Spital Mioveni, cu 
sediul în Mioveni, Bulevardul 
Dacia, nr.1, județul Argeș, organi-
zează concurs în conformitate cu 
H.G. nr.286/2011, modificat și 
completat de H.G. nr.1027/2014, 
pentru 4 posturi contractuale 
vacante de infirmieră, pe perioadă 
nedeterminată. Condiții specifice de 
participare la concurs: -studii 
minim gimnaziale; -nu necesită 
vechime în muncă; -curs infirmiere 
organizat de O.A.M.G.M.A.M.R 
sau curs de infirmiere organizat de 
furnizori autorizaţi de Ministerul 
Muncii, Familiei și Protecţiei 
Sociale. Data, ora și locul de desfă-
șurare a concursului: Proba scrisă: 
data de 17 decembrie 2020, ora 
12.00, la sediul unității. Proba de 
interviu: data de 23 decembrie 2020, 
ora 09:00. Dosarele se depun în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial al României, la sediul insti-
tuției, între orele 8:00-16:00. Relații 
suplimentare se pot obține la 
0248.260.560, int. 242, 241, 236.

l Academia Romana - Filiala Iasi, 
Institutul de Cercetari Economice si 
Sociale “Gh. Zane”, organizeaza, 
incepand cu data de 04 ianuarie 
2021, ora 9:00, concurs pentru 
ocuparea postului vacant de cerce-
tator stiintific, norma intreaga, in 
domeniul Stiinte economice, specia-
lizarea Economia bunastarii. 
Concursul se va desfasura conform 
Legii 319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare - dezvol-
tare. Dosarul de concurs se depune, 
in termen de 30 de zile de la data 
publicarii anuntului, la Academia 
Romana Filiala Iasi, Bd. Carol I, nr. 
8-Biroul Resurse Umane, Salarizare 
etaj II. Informatii suplimentare se 
pot obtine de la secretariatul institu-
tului si/sau de la Biroul Resurse 
Umane, Salarizare, tel. 0332-
101115.”

l A.N.R.S.P.S.- UT 350 Popești- 
Leordeni, judeţul Ilfov, organizează 
în data de 16.12.2020, concurs 
pentru ocuparea funcţiilor de 
execuţie contractuale vacante: 2 

administratori cu studii medii în 
domeniul tehnic sau economic, 
absolvite cu diplomă de bacalaureat 
sau echivalentă, specializare în 
domeniu, vechime în specialitatea 
studiilor minim 3 ani și 2 manipu-
lanţi bunuri cu studii generale și 
minim 1 an vechime. Relaţii supli-
mentare la telefon: 021/492.03.35. și 
pe www anrsps.gov.ro.

l Primăria Ciorogârla, județ Ilfov, 
organizează în data de 17.12.2020 
concurs recrutare pentru 2 posturi 
de Îngrijitor- Compartiment Moni-
torizare Unități de Învățământ. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: studii medii/ generale, 
vechime în muncă 15 ani/ 3 ani. 
D e t a l i i  s u p l i m e n t a r e  l a 
021.313.15.90.

l U.M. 01961 Otopeni, din Minis-
terul Apărării Naţionale, organi-
zează concurs pentru ocuparea  
următorului post vacant de 
personal civil contractual: -un post 
de Îngrijitor/ Studii gimnaziale/ 
medii cu o vechime în muncă de 
minim 6 luni, astfel: -17.12.2020, 
ora  09 .00-  proba pract ică ; 
-23.12.2020, ora 08:00- interviul; 
-data limită de depunere a dosa-
relor- 09.12.2020, ora 14:00. Infor-
maţii suplimentare pot fi obţinute 
de la secretarul comisiei de concurs 
Pîrlogea Gabriela, la telefon: 
021/350.51.13, interior 519, de luni 
până vineri, între orele 08:00-14:00. 
Depunerea dosarelor și organizarea 
concursului se vor face la sediul 
U.M. 01961 Otopeni, strada 
Zborului nr.1, localitatea Otopeni, 
judeţul Ilfov, unde vor fi afișate și 
detaliile organizatorice necesare.

l Centrul Medical de Diagnostic și 
Tratament Ambulatoriu „Dr. 
Nicolae Kretzulescu” București din 
cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne, organizează concurs în 
vederea încadrării, pe perioadă 
nedeterminată, prin recrutare din 
sursă externă, în condiţiile Legii 
nr.53/2003 -Codul muncii, republi-
cată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 
355/2007, O.M.A.I. nr.23/2015, 
O.M.A.I. nr. 291/2011, toate cu 
modificările și completările ulteri-
oare, și având în vedere Nota-raport 
nr. 1026103 din 19.10.2020 privind 
aprobarea încadrării prin concurs a 
unor posturi și Nota-raport  nr. 
1135491 din 13.11.2020, după cum 
urmează: -1 post de îngrijitoare în 
cadrul Serviciului Medical Poliție- 
Cabinete Medicale de Unitate- 
Direcția Generală de Poliție a 
Municipiului București, prevăzut la 
poziția 96 din statul de organizare 
al unității; -1 post de îngrijitoare în 
cadrul Serviciului Medical Aparat 
Central și Unități Subordonate 
București– Sala de tratamente, 

prevăzut la poziția 229 din statul de 
organizare al unității. Se solicită: 
-studii: absolvenți cu minim școală 
generală; Pentru înscrierea, candi-
dații vor transmite dosarul de 
concurs, exclusiv în format elec-
tronic, până la data de 15.12.2020, 
ora 12:00, la adresa de e-mail bru.
cmdtank@mai.gov.ro. Concursul se 
va desfășura la sediul Centrului 
Medical de Diagnostic și Tratament 
Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzu-
lescu” București din municipiul 
București, strada Mihai Vodă, nr.17, 
sector 5, astfel: a) selecția dosarelor 
de înscriere: 15.11.2020; b) proba 
scrisă (constă în rezolvarea unor 
teste-grilă): 18.12.2020; c) proba 
practică: 23.12.2020; d) interviul: 
28.12.2020. Relații suplimentare 
privind condițiile de participare, 
documentele necesare, calendarul 
de desfășurare a concursului, tema-
tica și bibliografia se pot obține de la 
sediul Centrului Medical de 
Diagnostic și Tratament Ambula-
toriu „Dr. Nicolae Kretzulescu” 
București, telefon 021.303.70.80, 
interior 30.542, precum și pe pagina 
de internet www.cmdta.mai.gov.ro, 
secţiunea -Carieră- Anunţuri.

l Primăria Comunei Găgești, 
județul Vaslui, cu sediul în locali-
tatea Găgești, judeţul Vaslui, orga-
nizează concurs pentru ocuparea pe 
perioada nedeterminată a postului 
contractual vacant  muncitor cali-
ficat -1 post, conform H.G. 
nr.286/2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
17 decembrie 2020, ora 10:00; 
-Proba interviu: data și ora susți-
nerii interviului se afișeaza odată cu 
rezultatele la proba scrisă. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii specifice: -studii gene-
rale: minimum 8 (opt) clase, cu act 
doveditor de absolvire; -carnet de 
conducere categoria B; -vechime în 
muncă: minimum 1 an. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Găgești, județul Vaslui si pe pagina 
de internet a primăriei www.
primaria-  gagesti-vaslui .ro, 
respectiv în perioada 23.11.2020-
09.12.2020. Bibliografia poate fi 
obtinută la sediul Primăriei 
Comunei Găgești, județul Vaslui și 
de pe site-ul oficial al primariei 
www.primaria- gagesti-vaslui.ro. 
Relații suplimentare se pot obține la 
sediul Primariei Comunei Găgești 
sau la nr. de telefon 0235/429.788, 
persoană de contact: Manole Alina 
Maria.

l Primăria Orașului Panciu cu 
sediul în Panciu, strada Titu Maio-

rescu, nr.15, județul Vrancea orga-
nizează concurs, pentru ocuparea 
următorului post contractual 
aprobat prin H.G. nr.286/2011, 
modificată și completată de H.G. 
nr.1027/2014. Denumirea postului 
-casier, post vacant contractual, 
perioadă nedeterminată în cadrul 
compartimentului piață-obor. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -nivelul studiilor -studii 
medii absolvite cu diplomă de baca-
laureat; -vechime în muncă nece-
sară ocupării postului -minimum 5 
ani; -disponibilitate pentru lucru 
peste program. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: -proba 
scrisă în data de 17 decembrie 2020, 
ora 10:00 la sediul instituției; -proba 
interviu în data de 21 decembrie 
2020, ora 14:00, la sediul instituției. 
Data limită până la care candidaţii 
vor depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 10 zile lucrătoare de 
la afișare, la sediul instituției. 
Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei  Orașului  Panciu, 
persoană de contact: Drîmbă 
Mihaela, telefon: 0237/275.811.

l Școala Gimnazială „Înv.M. Geor-
gescu”, cu sediul în: comuna 
Celaru, strada Popești, nr.129, 
județul Dolj, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
contractual aprobat prin H.G. 
nr.286/2011, modificată și comple-
tată de H.G. nr.1027/2014. Denu-
mirea postului: 0,5 normă post 
îngrijitor, studii medii, post vacant 
contractual, pe perioadă nedetermi-
nată. Condiţii specifice de partici-
pare la concurs: -nivelul studiilor 
Medii; -vechime în specialitate 
studiilor necesare ocupării postului: 
nu se solicită. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: -proba 
practică în data de 17.12.2020, ora 
09:00, la sediul instituției; -proba 
interviu în data de 17.12.2020, ora 
13:30, la sediul instituției. Data 
limită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este  de 10 zile lucrătoare 
de la afișare, la sediul instituției. 
Date contact: Pașca Monica, tel: 
0766.517.539.

l Erată. La anunțul publicat de 
Școala Gimnazială „Grigore Dimi-
trie Ghica” cu sediul în comuna 
Peretu, strada Gării, nr.74, județul 
Teleorman, în ziarul Jurnalul în 
data de 16.11.2020, la rubrica 
„Oferte Serviciu”, se modifică 
proba practică în proba interviu. 
R e s t u l  a n u n ț u l u i  r ă m â n e 
neschimbat.

l Colegiul Național „Neagoe 
Basarab”, cu sediul în orașul Olte-
niţa, b-dl.Tineretului, nr.157, 
judeţul Călărași, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 

contractuale vacante, de: îngrijitor 
I, conform H.G. nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 17.12.2020, 
ora 10.00; -Proba practică în data 
de 17.12.2020, ora 13:00; -Proba 
interviu în data de 17.12.2020, ora 
15:00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii (obligatoriu): liceu cu 
examen de bacalaureat; -vechime 
(obligatoriu):  minim 5 ani. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a la sediul 
Colegiului Național „Neagoe 
Basarab”. Relaţii suplimentare la 
sediul: Colegiului Național „Neagoe 
Basarab”, persoană de contact: Dan 
Valentina, telefon 0242/512.159, fax 
0242/512.159.

CITAȚII
l Reclamantul Ilas Ioan, 
domiciliat în Rădăuți, str.
Horea, nr.26, jud.Suceava, 
chem în judecată pe Ilas 
Margareta Esmeralda, în 
procesul din data de 17 decem-
brie, la jud. Rădăuți pt. partaj 
bunuri comune.

l Parata Vieriu Elena- Dorina este 
citata la Judecatoria Dorohoi la 
data de 03.02.2021 pentru succe-
siune.

l Paratul Sulcu Viorel- Mircea este 
citatat la Judecatoria Dorohoi la data 
de 11.01.2021 pentru succesiune.

l Veneto Banca Spa Italia Monte-
belluna Sucursala București, cu 
ultimul domiciliu în București, este 
chemată la Tribunalul Ilfov, camera 
Sala 3 civil, în ziua de 10.12.2020, 
Completul 2 A, ora 13.00, în calitate 
de Intimat, în proces cu Fathi M 
Taher Mohd Ahmad, în calitate de 
Apelant, Amco - Asset Manage-
ment Company SPA (fostă Societa 
Per La Gestione Di Attivita- SGA 
SPA) în calitate de Apelant, contes-
taţie la executare. În caz de nepre-
zentare a părţilor, judecata se va 
face în lipsă, dacă se solicită în scris 
acest lucru de către una din părţi.

l Pârâtul Baranyi Emeric, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în loc. 
Șandra, nr. 238, jud. Timiș, în 
prezent cu domiciliul necunoscut, 
este citat la Judecătoria Sânnicolau 
Mare, sala nr.13, ora 9:00, pentru 
termenul de judecată din data de 
20.01.2021, în proces cu recla-
mantul Baranyi Florin, în dosarul 
1655/295/2020, având ca obiect 
declararea judecătorească a morții.
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l  Fagadar Maria, Presecan 
Silvestru, Girbovan Ana, Bichis 
Nastasia, Presecan Melintia, 
Presecan Vasile, Todea Alexandru 
lui Vasile, Rus Maria, Todea 
Nicolae lui Vasile, Budai Anastasia, 
Crisan Vasile lui Iacob, Maris 
Gheorghe, Rettegi Anna, Chiorean 
Vasile, Neag Uliana, Murasan Ioan, 
Simoca Maria, Todea Ilie, Danis 
Maria, Todea Aurel, Crisan Maria, 
Rus Maria, Crisan Saveta, Crisan 
Dani, Pop Dochita, Oltean Vasile, 
Chintovan Anna, Simoca Maria, 
maritata Muresan Ioan, Simoca 
Iosif, Girbovan Vasile, vad.
Presecan Susana nasc. Presecan, 
Preseca Adrian, Presecan Veronica 
nasc. Crisan, Girbovan Vasile lui 
Vasi le ,  Todea Ioan,  Todea 
Alexandru, sunt citati la Judeca-
toria Turda, in data de 21.12.2020, 
ora 10:30 in calitate de parati in 
dosar nr.1507/328/2017.

l Patrascu Lucia Octavia cu 
ultimul domiciliu cunoscut in Timi-
soara, B-dul Take Ionescu, nr.10-
16, Jud.Timis, este citata la 
Judecatoria Turda pe data de 
19.01.2021, ora 10:00 in calitate de 
parata in dosar c.nr.3340/328/2019.

l Se citează Canuț Gabriel  cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
Tulcea, în cauză succesorală 
privind pe defuncta  Canuț Maria, 
decedată la 07.03.2020, cu ultim 
domiciliu în sat Lunca, comuna 
Ceamurlia de Jos, jud. Tulcea, 
pentru data de 9 decembrie 2020, la 
Birou Notarial Mariana Mocanu 
din Babadag, jud. Tulcea.

l  Numiţii Ferenczi Şandor, 
Ferenczi Barna, Ferenczi Rozalia, 
cu domiciliu necunoscut, sunt citaţi 
în dosar nr.3095/296/2020 aflat pe 
rolul Judecătoriei Satu Mare, 
având ca obiect acțiune oblică 
pentru data de 09.12.2020, ora 
10:00, completul C5C_FF, sala 7, în 
calitate de pârâţi, în proces  cu 
reclamanţii Szigheti Josif şi 
Szigheti Maria.

l Numitul Firescu Aurel, pârât în 
cauza ce formează obiectul dosa-
rului civil nr.659/183/2020, aflat pe 
rolul Judecătoriei Băileşti, este 
chemat la această instanță în data 
de 15 decembrie 2020, ora 08:30, în 
proces cu reclamanta Iureş Irina, 
pentru prescripție dreptului de a 
mai solicita executarea silită a 
sultei.

l Subsemnata Sava Petruța, în 
calitate de moştenitor al lui Fătu 
Alexandru, o chem pe Ienuş Elena, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Bucureşti, Şos.Pantelimon, nr.256, 
bl.47, sc.C, et.7, ap.167, sec.2, în 
dosarul 12632/1748/2012, complet 
S4- complet 16 R, în data de 
27.11.2020, ora 09:00, la Curtea de 
Apel Bucureşti, cu sediul în Splaiul 
Independenței, nr.5, sec 4.

l Subsemnata Sava Petruța, în 
calitate de moştenitor al lui Fătu 
Alexandru, o chem pe Fătu 
Eugenia, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Bucureşti, str.Dreptății, 
nr.15, bl.P7, ap.56, sec.6, în dosarul 

12632/1748/2012, complet S4- 
complet 16R, în data de 27.11.2020, 
ora 09:00, la Curtea de Apel Bucu-
reşti, cu sediul în Splaiul indepen-
denței, nr.5, sec.4.

SOMAȚII
l Se aduce la cunostinta ca pe 
rolul Judecatoriei Arad se afla 
dosarul nr. 10362/55/2020, cu 
termen de judecata la data de 08 
decembrie 2020, avand ca obiect 
cererea petentilor Timis Stefan si 
Timis Marisca, ambii cu domiciliul 
in sat. Sampetru German, nr. 525, 
comuna Secusigiu, judetul Arad, 
pentru constatarea dobandirii de 
catre acestia a dreptului de propri-
etate cu titlu de uzurpaciune, 
asupra imobilului situat in locali-
tatea Sampetru German, nr. 514, 
comuna Secusigiu, judetul Arad, 
identificat in CF 304421 Secusigiu 
(provenit din conversia CF 1905 
Sampetru German)  nr. top. 
1980/2/55, teren intravilan in supra-
fata de 1080 mp, proprietatea 
tabulara a numitului Vincu Mitru. 
Persoanele interesate pot face 
opozitie la numarul de dosar 
indicat mai sus in termen de o luna 
de la data publicarii prezentei 
somatii. 

DIVERSE
l LIDL Discount SRL, cu sediul în 
sat Nedelea, comuna Ariceştii 
Rahtivani DN 72, Crângul lui Bot, 
KM 73+810, județul Prahova, 
anunță că a depus documentația 
tehnică în vederea obținerii auto-
rizației de mediu pentru obiectivul 
„Supermarket LIDL” amplasat în 
municipiul Brăila, Calea Călăra-
şilor, nr. 333A, județul Brăila. 
Documentația poate fi consultată 
de cei interesați la Agenția pentru 
Protecția Mediului Brăila, Bd. 
Independenței, bl. B5, telefon 
0339.401.834.

l Unitatea administrativ terito-
rială Brâncoveneşti, județul Mureş, 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul nr.32, începând cu data de 
02 decembrie 2020, pe o perioadă 
de 60 de zile, la sediul Primăriei 
comunei Brâncoveneşti, conform 
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea 
cadastrului şi a publicității imobi-
liare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei şi pe 
site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

l Petre Roberto Ionuț anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obținere a acordului de 
mediu pentru proiectul Construire 
imobil P+1E cu destinația servicii, 
eventual spălătorie auto, propus a fi 
amplasat în Bucureşti, Sector 2, str.
Doamna Ghica, nr.209. Informa-
țiile privind potențialul impact 
asupra mediului al proiectului 
propus pot fi consultate la sediul 
APM Bucureşti din Aleea Lacul 
Morii, nr.1, Sector 6, şi la sediul 
titularului: str.Stolnicul Vasile, din 

Sector 2, Bucureşti, în zilele de luni 
până vineri, între orele 09:00-12:00. 
Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Bucureşti.

l În temeiul art. 146 alin.(1) din 
Legea 85/2014 comunicăm deschi-
derea procedurii de faliment a 
debitorului SC Westview SRL, CIF: 
16640855, J25/376/2004, dosar nr. 
650/101/2020 -Tribunalul Mehe-
dinţi. Termen pentru depunerea 
cererilor de creanţă la 30.12.2020; 
Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului suplimentar 
al creanţelor la 30.01.2021; Termen 
pentru depunerea eventualelor 
contestații este de 7 zile de la publi-
carea în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă a tabelului suplimentar 
şi pentru afişarea tabelului definitiv 
consol idat  al  creanţelor  la 
24.02.2021. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala 
Timis

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al Instant 
Express SRL desemnat prin hota-
rarea  nr.4951 din  data  de 
18.11.2020, pronuntata de Tribu-
nalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 24462/3/2020, 
notificã deschiderea procedurii 
insolventei prevazuta de Legea nr. 
85/2014 împotriva Instant Express 
SRL, cu sediul social in Bucureşti 
Sectorul 2, Str. CPT. Constantin 
Merişescu, Nr. 48, una cameră 
mansardă, CUI  27768451, nr. de 
ordine in registrul comertului 
J40/11755/2010. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept 
de creanta impotriva Instant 
Express SRLvor formula declaratie 
de creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului Bucureşti - 
secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 24462/3/2020, in urma-
toarele conditii: a) termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra averii 
debitorului 01.01.2021; b) termenul 
de verificare a creantelor, de intoc-
mire, afisare si comunicare a tabe-
lului preliminar de creante 
21.01.2021; c) termenul pentru 
intocmirea  si afisarea tabelului 
definitiv la 15.02.2021;d) data 
primei sedinte a adunarii generale 
a creditorilor 26.01.2021, ora 14:00; 
e) adunarea generala a asociatilor 
la data de 02.12.2020, ora 14:00 la 
sediul administratorului judiciar.

l Pîrlea Laurenţiu Cristian, în 
calitate de reprezentant al titula-
rilor Planului Urbanistic Zonal 
(P.U.Z.) «Introducere în intravilan 
- Ansamblu turistic/ rezidenţial» 
amplasat in judeţul Constanţa, 
extravilan comuna Corbu, sat. 
Corbu, sola 103, parcelele A546/13 
lot 1, A546/13 lot 2, A546/14, 
anunţă publicul interesat că s-a 
depus documentaţia în vederea 
obţinerii avizului de mediu pentru 
avizarea planului urbanistic zonal 
mai sus menţionat. Observaţiile 
publicului se primesc în scris la 
sediul APM Constanţa,                 str. 
Unirii, nr. 23, zilnic, între orele 

08:00 - 16:00, în termen de 15 zile 
calendaristice de la apariţia anun-
ţului.

l Pîrlea Laurenţiu Cristian, în 
calitate de reprezentant al titula-
rilor Planului Urbanistic Zonal 
(P.U.Z.) «Introducere în intravilan/ 
Ansamblu turistic» amplasat in 
judeţul Constanţa, extravilan 
comuna Corbu, sat. Corbu, parcela 
Nn594/6 şi Nn594/7, anunţă 
publicul interesat că s-a depus 
documentaţia în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru avizarea 
planului urbanistic zonal mai sus 
menţionat. Observaţiile publicului 
se primesc în scris la sediul APM 
Constanţa, str. Unirii, nr. 23, zilnic, 
între orele 08:00 - 16:00, în termen 
de 15 zile calendaristice de la 
apariţia anunţului.

l Pîrlea Laurenţiu Cristian, în 
calitate de reprezentant al titula-
rilor Planului Urbanistic Zonal 
(P.U.Z.) «Introducere în intravilan 
(trup izolat) şi parcelare teren - 
Ansamblu rezidenţial (locuire şi 
dotări aferente zonei de locuit» 
amplasat in judeţul Constanţa, 
extravilan comuna Corbu, sat. 
Corbu, parcela Np623/3 lot 1, 
Np623/3 lot 1/1, Np623/3 lot 1/2, 
Np623/3 lot 2, Np623/4, Np623/8, 
Np623/10, Np623/11, anunţă 
publicul interesat că s-a depus 
documentaţia în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru avizarea 
planului urbanistic zonal mai sus 
menţionat. Observaţiile publicului 
se primesc în scris la sediul APM 
Constanţa, str. Unirii, nr. 23, zilnic, 
între orele 08:00 - 16:00, în termen 
de 15 zile calendaristice de la 
apariţia anunţului.

ADUNĂRI GENERALE
l Maho Proconsult SA (fosta 
Turism Breaza SA), cu sediul în 
oraş Breaza, bd.Nou, nr.15, județul 
P r a h o v a ,  C U I : 1 3 2 3 2 2 0 , 
J29/1401/1991, prin administra-
torul unic, informează acționarii 
societății referitor la demersurile 
cumulative ce trebuiesc efectuate 
de catre aceştia până la data limită 
stabilită în Legea 129/2019 art.61, 
respect iv  până la  data  de 
20.01.2021, pentru conversia acțiu-
nilor la purtător şi pentru înregis-
trarea acționarilor în Registrul 
Acționarilor, constând în depu-
nerea acțiunilor la purtător la 
sediul societății, precum şi obligati-
vitatea de transmitere către admi-
nistratorul unic a datelor de 
identificare ale acționarilor până la 
data de 20.01.2021, în conformitate 
cu legea, sub sancțiunea anulării de 
drept a acțiunilor pentru nedepu-
nerea acestora sau pentru netrans-
miterea datelor de identificare 
complete conform legii 129/2019, 
astfel ducând la pierderea calității 
de acționar, cu consecința reducerii 
corespunzătoare a capitalului 
social. Contact: pe adresa sediului 
societății sau tel.0722.342.311.

l Domnul Marculescu Gheorghe 
in calitate de unic administrator al 
S.C. Auto Marcu’s Grup S.A., 
persoana juridica romana, inregis-

trata la Oficiul Registrului Comer-
tului de pe langa Tribunalul 
Bucuresti sub nr. J40/ 6666/1992, 
avand CUI 86, capital social 
subscris si varsat in valoare de 
1.487.301 lei, cu sediul social in 
Bucuresti, Sos. Pantelimon nr. 450, 
sector 2, in temeiul dispozitiilor art. 
110 si urmatoarele din Legea nr. 
31/1990 privind societatile comer-
ciale, modificata si republicata, 
(inclusiv modificarile aduse prin 
Legea  nr.  441 /27 .11 .2006) 
Convoaca Adunarea Generala 
Ordinara A Actionarilor la sediul 
societatii in data de 24.12.2020, in 
sala de sedinte, cu urmatoarea 
ordine de zi :I )  Adunarea Gene-
rala Ordinara, va avea loc la ora 
14:00, cu urmatoarea ordine de zi : 
Renuntarea la investitia pentru 
realizarea AMG2 – Auto Marcu’s 
Grup 2. Acordarea dividendelor 
actionarilor pentru perioada 2012 - 
2019 ca urmare a renuntarii la 
investitia pentru realizarea AMG2 
- Auto Marcu’s Grup 2. Stabilirea 
bugetului de venituri si cheltuieli pe 
departamente pentru exercitiul 
financiar al anului 2021, Diverse. 
Daca la data de 24.12.2020, condi-
tiile de qvorum nu vor fi intrunite, 
astfel incat lucrarile adunarii gene-
rale sa se poata desfasura in condi-
tiile legii, atunci convocarea 
adunarii generale, ramane valabila 
in acelasi loc si cu aceeasi ordine de 
zi, la ora 09:00, respectiv ora 10:00 
in data de 28.12.2020.

l  C o n v o c a r e  n r.  i e s i r e : 
2241/19.11.2020 1. Date privind 
d o s a r u l :  N u m ă r  d o s a r 
6445 /105 /2014 ,  Tr ibuna lu l 
Prahova- Sectia a II -a Civila, de 
Contencios Administrativ si Fiscal; 
Judecător sindic: Botnaru Irina 
Hermina; 2. Arhiva/registratura 
instanţei: Str. Valeni, nr.44, Judet 
Prahova; 3.1. Debitor: Societatea 
Agricola 22 Decembrie Blejoi, cu 
sediul social in Comuna Blejoi, Sat 
Blejoi, Str. Principala, nr.415, Judet 
Prahova, inregistrata conform 
Registrului Special al Judecatoriei 
Ploiesti la pozitia 3 din data de 
16.07.1991, CUI 1306254; 3.2. 
Administrator special: Popenciu 
Mariana; 4. Administrator judiciar: 
Dinu, Urse Si Asociatii SPRL inre-
gistrata in Registrul Formelor de 
Organizare al UNPIR sub nr. RFO 
II 0092/2006; Sediul social: Str. 
Buzesti, nr.71, Et. 5, Cam. 502-505, 
Bucuresti, Sector 1; Tel./Fax: (+40) 
21.318.74.25; email dinu.urse@
gmail.com. 5. Subscrisa: Dinu, Urse 
Si Asociatii SPRL în calitate de 
administrator judiciar al debito-
rului Societatea Agricola 22 
Decembrie Blejoi desemnat prin 
Incheierea de sedinta din data de 
16.02.2015, pronunţată de Tribu-
nalul Prahova Sectia A II - A 
Civila, de Contencios Adminis-
trativ si Fiscal, în dosar nr. 
6 4 4 5 / 1 0 5 / 2 0 1 4 ,  C o n v o a c ă 
Adunarea Generala A Asociatilor 
Debitorului Societatea Agricola 22 
Decembrie Blejoi Adunarea Gene-
rala a Asociatilor va avea loc în 
data de 16.12.2020 ora 12:00 la Sala 
Polivalenta Blejoi, din com. Blejoi, 
jud. Prahova, 0107070, cu urma-
toarea Ordinea De Zi: 1. Aprobarea 
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modificarii remuneratiei adminis-
tratorului special, care indeplineste 
si functia de director general, in 
sensul modificarii salariului brut 
aferent contractului individual de 
munca la suma de 5.130 lei. 2. 
Confirmarea angajarii dlui Grigore 
Stelian-Aurelian in functia de 
Director Executiv si a salariului 
brut aferent contractului individual 
de munca in cuantum de 4.275 lei. 
Informaţii Suplimentare: Asociatii 
pot fi reprezentati in adunare prin 
imputerniciti cu procura speciala 
autentica sau, in cazul asociatilor 
persoane juridice, cu delegatie 
semnata de conducatorul unitatii. 
Asociatii vor putea vota si prin 
corespondenta. Scrisoarea prin 
care isi exprima votul, semnata de 
asociat, sau inscrisul in format 
electronic caruia i s-a incorporat, 
atasat ori asociat semnatura elec-
tronica extinsa, bazata pe un certi-
ficat valabil, poate fi comunicat 
prin orice mijloace, pana in ziua 
fixata pentru exprimarea votului, 
administratorului judiciar.

LICITAȚII
l Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, in 
calitate de lichidator judiciar al 
Societatii De Construcţii CCCF 
Bucuresti SA, scoate la bunul 
imobi l  t eren  intrav i lan  ș i 
construcții situat in Aleea Streiului, 
Deva, jud. Hunedoara (suprafata 
teren: 608mp, suprafata construita: 
346 mp), aflat in proprietatea Debi-
toarei. Pretul Caietului de Sarcini 
este de 1.000 Euro (exclusiv TVA) 
la cursul BNR din data platii si se 
achită prin OP in contul nr. RO43 
INGB 5514 9999 0051 3726 deschis 
la ING Bank – Sucursala Doro-
banti, pe seama lichidatorului 
judiciar Dinu Urse si Asociatii 
SPRL. -Participarea la licitatie este 
conditionata de: -consemnarea in 
contul contul IBAN: RO81 RNCB 
0082 0148 5167 0109 deschis la 
BCR Sucursala Unirii, titular Soci-
etatea De Construcţii CCCF Bucu-
resti S.A. - in faliment, cel mai 
tarziu cu o zi inainte de data si ora 
stabilita pentru licitatie, a garantiei 
de 10% din pretul de pornire al 
licitatiei; -achizitionarea cel mai 
tarziu cu o zi inainte de data si ora 
stabilita pentru licitatie a Caietului 
de sarcini, ce va fi achitat in contul 
lichidatorului judiciar. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 100.000 
Euro (exclusiv TVA), iar prima 
sedinta de licitatie a fost fixata la 
data de 02.12.2020, ora 13:00. Daca 
bunurile nu se adjudeca la aceasta 
data, urmatoarea sedinta de lici-
tatie a fost fixata in data de 
09.12.2020, la ora 16:00, avand 
acelasi pret de pornire. Sedintele de 
licitatie se vor desfasura la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Str. Buzesti, nr.71, et.5, cam. 
502 - 505, sector 1. Pentru relatii 
suplimentare sunati  la tel . 
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.

l Debitorul SC Barocco Fleish 
SRL societate in faliment, prin 
lichidator judiciar DINU, URSE 
SI ASOCIATII S.P.R.L., scoate la 

vanzare: -Mijloace fixe de carman-
gerie; Pretul de pornire al licitatiei 
este diminuat cu 70% fata de 
valoarea stabilita in Raportul de 
Evaluare pentru fiecare bun in 
parte exclusiv TVA. Participantii la 
licitatie vor trebui sa achizitioneze 
pana la data si ora licitatiei Caietul 
de Sarcini. Pretul Caietului de 
sarcini reprezinta 1% din valoarea 
bunurilor pentru care se liciteaza si 
va fi achitat in numerar pe seama 
lichidatorului judiciar. Participarea 
la licitatie este conditionata de 
consemnarea in contul  nr. 
RO68PIRB4207709668001000 
deschis la Piraeus Bank-Suc.Iuliu 
Maniu, cel tarziu pana la data si 
ora sedintei de licitatie, a garantiei 
de 10% din pretul de pornire al 
licitatiei pentru fiecare bun pentru 
care se liciteaza. Pretul Caietului 
de sarcini poate fi achitat in contul 
lichidatorului judiciar nr. RO43 
INGB 5514 9999 0051 3726 deschis 
la ING Bank - Sucursala Doro-
banti sau in numerar la sediul 
acestuia din Bucuresti str. Buzesti 
nr. 71, et. 5, sector 1. Listele cu 
bunurile scoase la licitatie poate fi 
obtinuta de la lichidatorul judiciar. 
Prima sedinta de licitatie va avea 
loc in data de 07.12.2020 ora 14:00. 
Daca bunurile nu se adjudeca la 
aceasta data, urmatoarele sedinte 
de licitatie vor avea loc in data de: 
14.12.2020, 21.12.2020, 11.01.2021, 
18.01.2021, 25.01.2021, 01.02.2021, 
0 8 . 0 2 . 2 0 2 1 ,  1 5 . 0 2 . 2 0 2 1  s i 
22.02.2021  ora 14:00, pretul de 
pornire ramanand acelasi. Toate 
sedintele de licitatii se vor desfa-
sura la sediul lichidatorului judi-
ciar din Bucuresti, Str. Buzesti 
nr.71, et.5, cam. 502-505, sector 1, 
Bucuresti. Pentru relatii suplimen-
tare sunati la tel.: 021.318.74.25, 
email: dinu.urse@gmail.com. 

l SC Real Bucov SA, societate în 
faliment cu sediul în com. Bucov, 
sat Pleașa, str. Industriei, nr. 1, jud. 
Prahova prin lichidator judiciar 
Just Insolv SPRL cu sediul în 
Ploiești, str. Ion Maiorescu bl. 33S1 
et. 7, cabinet 7B, anunţă vânzarea 
la licitaţie publică a activului cale 
ferata industriala valorificat ca 
deseu reciclabil la pretul stabilit 
prin raportul de evaluare aprobat 
de Adunarea Creditorilor din 
30.10.2020 cu conditia ca adjudeca-
tarul licitatiei sa efectueze demer-
surile si sa suporte cheltuielile 
pentru desfiintarea caii ferate 
industriale, inclusiv radierea aces-
teia de la organul abilitat conform 
adresei emisa de CFR SA Sucur-
sala Regionala CF Bucuresti - 
Divizia Linii Bucuresti inregistrata 
la sediul lichidatorului judiciar sub 
nr. 844/03.08.2020. Licitaţiile vor 
avea loc pe data de 03.12.2020, 
04.12.2020, 07.12.2020, 08.12.2020, 
09.12.2020, 10.12.2020, 14.12.2020, 
1 5 . 1 2 . 2 0 2 0 ,  1 6 . 1 2 . 2 0 2 0  s i 
17.12.2020 orele 12:00, la sediul 
lichidatorului. Pentru valorificarea 
deseurilor reciclabile rezultate din 
valorificarea caii ferate industriale 
este necesar ca ofertantii sa indepli-
neasca toate conditiile prevazute de 
lege. Licitatia publica se organi-
zeaza conform caietului de sarcini 

intocmit de lichidatorul judiciar al 
carui pret este de 2.000 lei (plus 
TVA) care se achita in contul lichi-
datorului judiciar. Relaţii supli-
mentare la telefon 0344104525 si la 
sediul lichidatorului.

l Aeroclubul Romaniei cu sediul 
in Bucuresti, sect.1, B-dul Lascar 
Catargiu, nr.54, organizeaza lici-
tatie publica deschisa pentru inchi-
rierea unei suprafete de 30mp din 
turnul de parasutism, situat in 
localitatea Cluj-Napoca, str.Calara-
silor nr.3, jud.Cluj, cu destinatia- 
Instalari de echipamente si 
instalatii pentru statii de comuni-
catii mobile usoare. Data limita 
pentru depunerea ofertelor este 
26.11.2020, ora-10:00 la sediul AR. 
Data de deschidere a ofertelor este 
26.11.2020, ora-11:00. Contractele 
de inchiriere se vor incheia pentru 
o perioada de 10 ani. Caietul de 
sarcini se poate ridica de la sediul 
AR. Tel/fax. 021.312.36.19

l Subscrisa Private Liquidation 
Group IPURL, în calitate de lichi-
dator judiciar al societăţii M & D 
Zero societate în faliment, in 
bankruptcy, en faillite - procedură 
ce face obiectul dosarului nr. 
638/1285/2018, aflat pe rolul Tribu-
nalului Specializat Cluj, având în 
sediul în loc. Cluj-Napoca, str. 
Calea Dorobanților, nr. 109, bl.16, 
sc.4,  ap. 109, jud. Cluj , CUI 
25818898, număr de înregistrare în 
R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J12/1513/2009 , în temeiul art.154 
și următoarele din Legea 85/2014 și 
cu respectarea regulamntului de 
vânzare aprobat de adunarea 
creditorilor din data de 04.07.2019, 
astfel cum acesta a fost modificat 
prin hotărârea adunării creditorilor 
din data de 30.09.2020, prin 
prezenta anunțăm vânzarea la lici-
tație publică a bunurilor mobile a 
societății debitoare care cuprinde 
un număr de 363 de articole – piese 
auto.  Vânzarea bunurilor urmează 
a se face în bloc, la data de 
03.12.2020, începând cu ora 12:00 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, 
ap.11, jud. Bihor,  iar prețul de 
pornire al licitației este de: 7.680.00 
lei. În situația în care nu se va reuși 
valorificarea bunurilor la licitația 
publică, lichidatorul judiciar 
urmează a organiza o nouă ședință 
de licitație la data de 10.12.2020 la 
același preț de strigare, aceeași 
locație și aceeași oră. Persoanele 
care doresc să cumpere vor depune 
oferte de cumpărare la sediul lichi-
datorului judiciar din Oradea, str. 
Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. 
Bihor sau la adresa de e-mail 
office@plginsolv.ro, în atenția lichi-
datorului judiciar cu cel puțin 24 
de ore înainte de ora de începere a 
licitației publică. Nerespectarea 
termenului atrage decăderea din 
dreptul de a mai participa la lici-
tația publică.  Titularii ofertelor de 
cumpărare au obligația să depună 
cu cel puțin 24 de ore înainte de ora 
de începere a licitației publică o 
garanție de 10% din prețul de 
pornire al licitației în contul unic 
de insolvență al societății debitoare 

M & D ZERO deschis la Libra 
Internet  Bank cont  IBAN 
RO72BREL0002002065010100. 
Nerespectarea termenului atrage 
decăderea din dreptul de a mai 
participa la licitația publică. 
Vânzarea la licitație se va face în 
mod public de către lichidatorul 
judiciar care va oferi bunurile spre 
vânzare prin 3 strigări succesive.  
Bunurile se adjudecă celui care, 
după 3 strigări succesive, făcute la 
intervale de timp care să permită 
opțiuni și supralicitări, oferă prețul 
cel mai mare, iar atunci când există 
un singur concurent, acesta a oferit 
prețul de începere a licitației.  
Informații suplimentare se pot 
o b ț i n e  d e  l a  l i c h i d a t o r : 
Tel:0359/463661 Fax:0359/463662 
E-mail: office@plginsolv.ro.

l Private Liquidation Group 
IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar al societății SOMPTUOS 
SERV SRL societate în faliment, in 
bankruptcy, en faillite - procedură 
ce face obiectul dosarului nr. 
552/1285/2018, aflat pe rolul Tribu-
nalului Specializat Cluj, având 
sediul în  Cluj Napoca, str. 
Gheorghe Dima, nr. 11, ap. 33, jud. 
Cluj, CUI 22844370, număr de 
înregistrare în Registrul Comer-
țului J12/5159/2007, în temeiul 
art.154 și următoarele din Legea 
85/2014 și cu respectarea regula-
mentului de vânzare aprobat de 
adunarea creditorilor din data de 
26.07.2019 și modificat prin hotă-
rârea adunării creditorilor din data 
de 13.08.2020, prin prezenta 
anunțăm vânzarea la licitație 
publică a bunului mobil: autotu-
rism RENAULT Megane Scenic 
R X 4 ,  n r.  d e  i d e n t i f i c a r e 
VF1JAB30E25495501, număr de 
înmatriculare CJ 07 SOM. 
Vânzarea autoturismului urmează 
a se face prin licitație publică la 
data de 03.12.2020 începând cu ora 
12:00 la sediul lichidatorului judi-
ciar din Oradea, str. Avram Iancu, 
nr.2, ap.11, jud. Bihor,  iar prețul de 
pornire al licitației este de 3.450,00 
lei. În situație de nereușită licitația 
se reia la data de 10.12.2020 și 
17.12.2020, la aceeași adresă, 
aceeași oră și același preț de stri-
gare. Persoanele care doresc să 
participe la procedura de lichidare 
vor depune oferte de cumpărare la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, 
ap.11, jud. Bihor sau la adresa de 
e-mail office@plginsolv.ro, în 
atenția lichidatorului judiciar cu 
cel puțin 24 de ore înainte de ora de 
începere a licitației publică. Neres-
pectarea termenului atrage decă-
derea din dreptul de a mai 
participa la licitația publică.  Titu-
larii ofertelor de cumpărare au 
obligația să depună cu cel puțin 24 
de ore înainte de ora de începere a 
licitației publică o garanție de 10% 
din prețul de pornire al licitației în 
contul unic de insolvență al socie-
tății debitoare Somptuos Serv SRL 
deschis la Libra Internet Bank cont 
IBAN RO27BREL 00020020727 
00100. Nerespectarea termenului 
atrage decăderea din dreptul de a 
mai participa la licitația publică. 

Vânzarea la licitație se va face în 
mod public de către lichidatorul 
judiciar care va oferi bunurile spre 
vânzare prin 3 strigări succesive.  
Bunurile se adjudecă celui care, 
după 3 strigări succesive, făcute la 
intervale de timp care să permită 
opțiuni și supralicitări, oferă prețul 
cel mai mare, iar atunci când există 
un singur concurent, acesta a oferit 
prețul de începere a licitației.  
Informații suplimentare se pot 
o b ț i n e  d e  l a  l i c h i d a t o r : 
Tel:0359/463661 Fax:0359/463662 
E-mail: office@plginsolv.ro.

l Debitorul Tehnofarm Valle-
riana SRL societate in faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse Si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: 1.Renault Clio, nr. inma-
triculare DB-06-WEL, an fabri-
catie 2007, pret pornire licitatie 
- 1.000,00 Euro exclusiv TVA; 
2.Citroen C5 nr. inmatriculare  
DB-08-EKV, an fabricatie 2001, 
pret pornire licitatie -440,00 Euro 
exclusiv TVA; Autoturismele se 
vand in mod individual. 3.Bunuri 
mobile de tip mijloce apartinand 
Tehnofarm Valleriana in valoare 
de 2.893,70 Euro exclusiv TVA; 
-Pretul de pornire al licitatilor 
pentru autoturisme si pentru 
bunurile mobile de tip mijloace 
apartinand Tehnofarm Valleriana 
SRL reprezinta 40% 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 
c o n t u l  n r .  R O 7 6 B R E L 
0002001680810100 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 bunu-
rile pentru care se liciteaza; -achi-
zitionarea 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 07.12.2020, ora 15:00, iar 
daca bunurile nu se adjudeca la 
aceasta data, urmatoarele sedinte 
de licitatii vor fi in data de 
1 4 . 1 2 . 2 0 2 0 ;  2 1 . 1 2 . 2 0 2 0 ; 
11.01.2021; 18.01.2021 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 suplimen-
tare sunati la 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com.
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l Debitorul GS Investment SRL 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse Si Asociatii 
SPRL, scoate la vanzare, urmatorul 
bun mobil: Masina de spalat 
Tonello, Depreciere totala 98%. 
Pretul de pornire al licitatilor pentru 
bunul mobil apartinand debitoarei 
GS Investment SRL reprezinta 45% 
din valoarea de piata exclusiv TVA, 
aratata in Raportul de Evaluare, 
respectiv 1.505,7 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 lici-
tatiei 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 bunul mobil apartinand 
debitoarei GS Investment SRL, 
prima sedinta de licitatie a fost 
fixata in data de 03.12.2020, ora 
15:00, iar daca bunul nu se adjudeca 
la aceasta data, urmatoarele sedinte 
de licitatii vor fi in data de 
10.12.2020; 17.12.2020; 07.01.2021; 
14.01.2021 ora 15:00. Toate sedin-
tele 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 S.C. Lux Agra  SRL, prin lichi-
dator judiciar Evoplan Insolv 
IPURL (fosta C.I.I. Pohrib Ionela), 
anunţă scoaterea la vânzare, a acti-
velor societăţii debitoare, după cum 
urmează: Activul Nr.1: imobilului 
teren în suprafaţă totală de 50.510 
mp, compus din urmatoarele 
parcele: Parcela de teren arabil – 
situată în intravilanul satului 
Zăiceşti, com Băluşeni, jud. Boto-
şani în p.c. 1/35,2,4/1 şi 5/1, supra-
faţă totală de 8.284,00 mp, înscris în 
CF 295/N a com. Băluşeni, nr. topo 
432. Parcela de teren arabil - situată 
în extravilanul com Băluşeni, jud. 
Botoşani în sola 1, p.c. 1/35, supra-
faţă totală de 17.616,00 mp, înscris 
în CF 294/N a com. Băluşeni, nr. 
topo 431. Parcela de teren arabil - 
situată în intravilanul şi extravi-
lanul satului Zăiceşti, com Băluşeni, 
jud. Botoşani în p.c. 1/37,1/38 şi 
1/44, suprafaţă totală de 24.610,00 
mp (din care 5.919 mp teren intra-
vilan în p.c. 1/37,1/38,1/44 şi 18,691 
mp teren extravilan în p.c. 
1/37,1/38,1/44), înscris în CF 507/N 
a com. Băluşeni, nr. topo 246/2-555-
492. cu preţul de pornire  de  
212.123,40 lei ( fara TVA) . Persoa-
nele care pretind vreun drept 
asupra bunurilor ce urmează a fi 
scoase la vânzare au obligaţia, sub 
sancţiunea decăderii, să facă 

dovada acestui fapt până înainte cu 
minim 5(cinci) zile raportat la data 
stabilită pentru vânzare sub sancţi-
unea decăderii, la sediul lichidato-
rului judiciar din Iaşi, str. Vasile 
Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va 
avea loc la SEDIUL Lichidatorului 
JUDICIAR Din Iaşi, Str.  Vasile 
Lupu Nr. 43, Jud. Iaşi, În data de 
26.11.2020 ora 16:00, şi se va desfă-
şura în conformitate cu Prevederile 
Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei şi ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea credi-
torilor din data de 28.09.2012. Ofer-
tantii sunt obligati sa depuna, pana 
la termenul de vanzare, o garantie 
de participare la licitatie in procent 
de 10% din pretul de incepere a 
licitatiei. Garantia se va depune in 
numerar, prin  plata in contul 
indicat de lichidator. Pentru partici-
parea la licitaţie, potenţialii cumpă-
rători trebuie să se înscrie la sediul 
lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, 
Str. Vasile Lupu Nr. 43,  jud. Iaşi, 
până la data de 26.11.2020 ora 
15:00. Relaţii suplimentare se pot 
obţine: C.I.I. Pohrib Ionela  la tele-
foanele: 0232/240.890 ; 0742/109890, 
Fax 0232/240890.

l 1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Gura Văii, str. Principală, 
nr. 857, sat Gura Văii, comuna 
Gura Văii, judeţul Bacău, telefon 
0371/407.500, fax 0372/002.112, 
email: primariaguravaii@yahoo.
com, cod fiscal 4278108. 2. Infor-
mații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie închi-
riat: magazia de cereale C3 (fost 
CAP Gura Văii) în suprafață de 
100 ,19mp ( suprafa ță  u t i l ă 
95,98mp),  identif icată prin 
n u m ă r u l  c a d a s t r a l  6 0 1 8 7 , 
construcție ce aparține domeniului 
privat al Comunei Gura Văii, 
conform Hotărârii Consiliului 
Local nr.79/13.11.2020 şi temeiului 
legal:  O.U.G. 57/03.07.2019, 
art.332-333. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la 
cerere, de la sediul instituției, 
Compartimentul Achiziții Publice. 
3.2. Denumirea şi datele de 
contact ale serviciului/comparti-
mentului din cadrul instituției de 
la care se poate obține un exem-
plar din documentația de atri-
buire: Se poate obține de la 
Compartimentul Achiziții Publice 
din cadrul Primăriei Comunei 
Gura Văii, comuna Gura Văii, 
strada Principală, nr.857, județul 
Bacău. 3.3. Costul şi condițiile de 
plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 
50Lei  / exemplar,  se  achi tă 
numerar la casieria Primăriei 

Comunei Gura Văii. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 04.12.2020, ora 14:00. 4.
Informații  privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 14.12.2020, ora 10:00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăriei Comunei Gura 
Văii, comuna Gura Văii, Compar-
timentul Secretariat, strada Prin-
cipală, nr.857, județul Bacău. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: se 
depun într-un singur exemplar, în 
două plicuri sigilate: unul exterior 
şi unul interior. 5. Data şi locul la 
care se va desfăşura şedința 
publică de deschidere a ofertelor: 
14.12.2020, ora 12:00, Primăriei 
Comunei Gura Vaii, comuna Gura 
Vaii, strada Principală, nr.857, 
județul Bacău. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon şi/sau 
adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigi-
ilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Judecătoria 
Oneşti, cu sediul în municipiul 
Oneşti,  str.Tineretului,  nr.1, 
j u d e ţ u l  B a c ă u ,  t e l e f o n 
0 2 3 4 / 3 1 1 . 9 1 3 ,  t e l e f o n 
0 2 3 4 / 3 2 6 . 1 7 0 ,  e m a i l : 
jud-oneşti-reg@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 19.11.2020.

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: Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna Gura Văii, str. 
Principală, nr. 857, sat Gura Văii, 
comuna Gura Văii, judeţul Bacău, 
t e l e f o n  0 3 7 1 / 4 0 7 . 5 0 0 ,  f a x 
0372/002.112, email: primariagura-
vaii@yahoo.com, cod fiscal 4278108. 
2. Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: Lot 
nr.8 compus din teren în suprafață 
de 3.601mp şi grajd de 787mp, 
proprietate privată a Comunei 
Gura Văii, identificat prin numărul 
cadastral 61242, aparținând dome-
niului privat al Comunei Gura Văii, 
conform Hotărârii Consiliului Local 
nr.78 /13.11.2020 şi temeiului legal: 
O.U.G.57/03.07.2019. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: 
se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin 
solicitarea scrisă, de la sediul Primă-
riei Comunei Gura Văii. 3.2. Denu-
mirea şi  adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Registratura Primăriei 
Comunei Gura Văii, comuna Gura 
Văii, Strada Principală, nr.857, 
județul Bacău. 3.3. Costul şi condi-
ţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: 
200Lei, se achită numerar la casieria 
Primăriei Comunei Gura Văii. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 04.12.2020, ora 14:00. 4. 
Informaţii privind ofertele: 4.1. 

Data-limită de depunere a ofertelor: 
14.12.2020, ora 10:00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Oferta 
va fi depusă la Registratura Primă-
riei Comunei Gura Văii, comuna 
Gura Văii, str.Principală, nr.857, 
județul Bacău. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: se depun într-un 
singur exemplar, în două plicuri 
sigilate: unul exterior şi unul inte-
rior. 5.Data şi locul la care se va 
desfăşura sedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 15.12.2020, ora 
11:00, la sediul Primăriei Comunei 
Gura Văii, comuna Gura Văii, 
strada Principală, nr. 857, județul 
Bacău. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Judecătoria Oneşti, 
cu sediul în municipiul Oneşti, str. 
Tineretului, nr. 1, judeţul Bacău, 
t e l e f o n  0 2 3 4 / 3 1 1 . 9 1 3 ,  f a x 
0 2 3 4 / 3 2 6 . 1 7 0 ,  e m a i l : 
jud-oneşti-reg@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 19.11.2020.

l 1.Informații generale privind 
concedentul: UAT Comuna Semlac, 
cu sediul in localitatea Semlac, 
strada Principală, nr. 656, județul 
Arad, cod postal 317295, tel: 
0257/534.102, fax: 0257/534.137, 
e-mail :  primaria@semlac.ro, 
persoană de contact: Condur Adrian 
Alin, tel: 0746.222.859. 2.Informații 
generale privind obiectul concesi-
unii: În conformitate cu prevederile 
OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, art.362 alin.1-3 coro-
borat cu art.302 şi următoarele, 
UAT Comuna Semlac organizează 
Licitație publică în vederea concesi-
onarii terenurilor în suprafață totală 
de 39.780mp, aflate în proprietatea 
privată a comunei Semlac, teren 
intravilan, arabil, compus din 4 
parcele înscrise în cartea funciară, 
astfel: -CF nr.303428 Semlac (nr.CF 
vechi 8826), nr.cadastral /nr.topo-
grafic: CAD: 339/1, Top: 125.
A583/4/2, situat în localitatea 
Semlac, județul Arad, teren intra-
vilan în suprafață de 9.945mp; - CF 
nr.303432 Semlac (nr.CF vechi 
8828), nr.cadastral /nr.topografic: 
CAD: 339/3, Top: 125.A583/4/4, 
situat în localitatea Semlac, județul 
Arad, teren intravilan în suprafață 
de 9.945mp; -CF nr.303435 Semlac 
(nr.CF vechi 8827), nr.cadastral /
nr.topografic: CAD: 339/2, Top: 125.
A583/4/3, situat în localitatea 
Semlac, județul Arad, teren intra-
vilan în suprafață de 9.945mp; -CF 
nr.303437 Semlac (nr.CF vechi 
8829), nr.cadastral /nr.topografic: 
CAD: 339/4, Top: 125.A583/4/5, 
situat în localitatea Semlac, județul 
Arad, teren intravilan în suprafață 
de 9.945mp, cu destinația construire 
Fermă horticolă cu următoarele 
componente (Seră+anexe). 3.Infor-
mații privind documentația de lici-
tație: Documentația de licitație se 
poate achiziționa de la sediul Primă-
riei Comunei Semlac, din localitatea 
Semlac, nr.656, județul Arad, înce-
pând cu data de 23.11.2020. Costul 
u n u i  e x e m p l a r :  1 0 0 L e i . 

3.1.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conce-
dentului de la care se poate obține 
un exemplar din documentația de 
atribuire: UAT Comuna Semlac, 
Compartiment achiziții publice, d-l 
C o n d u r  A d r i a n  A l i n ,  Te l : 
0746.222.859. 3.2.Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 07.12.2020, 
ora 12:00. 4.Informatii privind ofer-
tele: 4.1.Data limită de depunere a 
ofertelor: 14.12.2020, ora 16:00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: sediul Primăriei Comunei 
Semlac. 4.3.Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
1 exemplar. 5.Data şi locul la care se 
va desfăşura şedința publică de 
deschidere a ofertelor: Ședința 
publică de deschidere a ofertelor se 
va desfăşura în data de 15.12.2020, 
ora 10:00, la sediul Primăriei 
Comunei Semlac. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax 
şi/sau adresa de e-mail a instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesi-
zarea instanței: Tribunalul Arad, 
Bd.Gen. Vasile Milea, nr.2-4, județul 
Arad, tel/fax: 0257/251.700, cod 
poştal 310131, potrivit Legii 
554/2004 a contenciosului adminis-
trativ. 7.Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: Data transmi-
terii anunțului: 20.11.2020.

PIERDERI
l Naicu Daniel declar pierdut şi 
nul tichetul de parcare pentru Aero-
portul Henri Coandă, cu numărul 
de înmatriculare AG 91 LEX.

l Declar pierdut certificat de înre-
gistrare B 3690780/19.07.2018 şi 
c e r t i f i c a t  c o n s t a t a t o r 
nr.25326/19.07.2018.

l Societatea Comercială Tehnic 
Grip SRL-D, înregistrată la Regis-
trul Comerțului cu nr.J/15/397/2017 
şi CF:37355339, cu sediul social în 
comuna Butimanu, județ Dâmbo-
vița, declar pierdut certificatul 
constatator al firmei având 
nr.12621/06.04.2017.

l SC Cristian FLorin Group SRL, 
J232700/2007, CUI:22561896, 
declară pierdut Certificatul consta-
tator cu nr.16816/05.03.2018 aferent 
sediilor secundare din str.Al.
Dobrina, nr.4, bl.49B, sc.2, parter, 
ap.44, sect.2, Buc şi din Str.Al. Ioan 
Cuza, nr.55, Sat Roşu, Com.
Chiajna, Jud.Ilfov. Le declar nule.

l Pierdut Autorizație de liberă 
practică nr. 2CTL633419 164 elibe-
rată la 19.12.2018 de Colegiul fizio-
terapeuților din România pe numele 
Miron S. Cristina. Se declară nulă.

l Nicoară Paraschiva Intreprindere 
Individuală, CUI:27609995, pierdut 
cod fiscal A276285, eliberat în 
28.10.2010. Îl declar nul.

l Certificat. Declar pierdut certi-
ficat de înregistrare fiscală aparți-
nând lui SC Luna Capital Holdings 
SRL, CUI:38640376 din 27.12.2017, 
seria B nr.3458135.


