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OFERTE SERVICIU
l SC Lugoconstruct SRL, din municipiul Lugoj, jud.
Timiș, angajează 2 Mecanici utilaje, cu cod COR
723302. Se solicită cunoștințe de limba engleză. Se
oferă salariu brut 2.550Lei. Relații la telefon:
0785.106.416. CV-urile se pot trimite la adresa de
e-mail: documentesuport@gmail.com până la data de
03.03.2022.
l II Mitu Raul Emanuel, din Arad, angajam ajutor
de bucatar pentru Fast-Food.Cunostiinte de limba
araba si engleza constituie un avantaj, asteptam
CV-urile pe adresa de e-mail raulemanuel@yahoo.
com pana la data de 29.02.2022.
l SC Euro Men Grup SRL, din Arad, angajam
manipulant marfuri pentru depozit legume-fructe.
Cunostinte de limba turca si engleza constituie un
avantaj. Asteptam cv pe adresa de e-mail: mengrup@
yahoo.com pana la data de 25.02.2022.
l SC Galcar Prod SRL, cu sediul în Tg Mures str.Gh.
Marinescu nr.50 K, angajeaza urmatoarele categorii
de muncitori: 2 bucatar-chef. Pentru mai multe detalii
ne puteti contacta la nr de telefon 0265/214-977 de
luni până vineri între orele 08.00-14.00.
l Inspectoratul General al Poliției Române contractează în cadrul proiectului „Îmbunătățirea Rezilienței
și Răspunsului la Situații de Urgență” (Banca
Mondială) 2 experți în achiziții. Detalii pot fi obținute
pe site-ul Poliției Române, secțiunea Carieră-Selecție
personal extern în cadrul proiectului „Îmbunătățirea
Rezilienței și Răspunsului la Situații de Urgență”,
precum și la nr.tel.021.208.25.25, interior 26417,
26158, 26317.
l Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Creșterea
Bovinelor Balotești (I.C.D.C.B. Balotești) cu sediul în
localitatea Balotești, șoseaua București- Ploiești km.
21, jud. Ilfov, anunță scoaterea la concurs a posturilor
contractuale vacante de Cercetător Știintific, Cercetător Știintific II și Inginer Agronom I. Dosarele de
înscriere se depun la sediul I.C.D.C.B. Balotești.
Condiţiile de participare și alte informaţii suplimentare se pot obţine la sediul I.C.D.C.B. Balotești,
telefon 021-3501026 sau pagina web www.icdcb.ro.
l SC Naval Comimpex SRL, din comuna Valea
Doftanei, jud.Prahova, angajează 5 Manipulanți
mărfuri, cu cod COR 933303. Se solicită cunoștințe de
limba engleză. Se oferă salariu brut 2.550Lei. Relații
la telefon: 0785.106.416. CV-urile se pot trimite la
adresa de e-mail: documentesuport@gmail.com până
la data de 03.03.2022.
l SC Bogda Cons Expert SRL, având CUI:
36135246, cu sediul în Judeţul Prahova, Sat Popești,
Comuna Podenii Noi, Nr.108, angajează: muncitor
necalificat la demolarea clădirilor, captușeli, zidărie,
plăci mozaic, faianță, gresie, parchet, cod COR
931301- 2 posturi și zidar rosar tencuitor, cod COR
711205- 8 posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de
limba engleză, cunoștințe în domeniul construcției.
Selecția are loc în data de 25.02.2022, ora 09.00, la
sediul societății.
l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu sediul
în Arad, B-dul Revoluţiei nr.77, judeţul Arad, organizează concurs în vederea ocupării următorului
post vacant: 1 (un) post de muncitor calificat -electrician, studii generale, cod COR 741307, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Direcţiei General
Administrative; -nivelul studiilor -medii; -vechime în
muncă 5 ani; -atestat electrician. Data-limită de
depunere a dosarelor de concurs: 09.03.2022, ora
15.00. Data susţinerii probei scrise: 17.03.2022, ora
10.00. Data susţinerii interviului: 21.03.2022, ora
10.00. Toate probele se vor susţine la sediul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul Revoluţiei
nr.77. Anunţul ce cuprinde conţinutul dosarului de
concurs, condiţiile generale și specifice, calendarul
de desfășurare a concursurilor, bibliografia și, după
caz, tematica se publică pe portalele: www.posturu.
gov.ro și pe: www.uav.ro. Date de contact: Serviciul
Economic Financiar Salarizare, tel.0257.280.702,
interior: 4128.
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l Primăria Orașului Balș, cu sediul în Balș, Str. N.
Bălcescu, nr.14, județul Olt, organizează concurs
pentru ocuparea unui post vacant contractual cu
normă întreagă, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile HG nr.286/2011 cu modificările
și completările ulterioare, astfel: -1 post bucătar la
Creșa nr. 1 Balș. Condiții specifice: -Studii medii sau
generale; -atestat profesional de bucătar; -curs de
igienă atestat de către OMS și Ministerul Educației;
-minimum 1 an vechime ca bucătar. Candidații vor
îndeplini condițiile prevăzute la art.3 din
H.G.nr.286/2011 republicată. Concursul va avea loc în
data de 21.03.2022, ora 10.00, proba scrisă și în data
de 24.03.2022, ora 10.00, proba interviu, la sediul
Primăriei Orașului Balș. Dosarele de concurs se
depun la sediul Primăriei, Compartiment Resurse
Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării în Monitorul Oficial, Partea a III-a,
respectiv în perioada 25.02.2022-10.03.2022, ora
16.00. Bibliografia se afișează la sediul Primăriei
Orașului Balș, județul Olt și pe site-ul Primăriei
Orașului Balș, www.primariabals.eu. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0249/450.145.
l Unitatea Militară 02526 București (Institutul
pentru studii politice de apărare și istorie militară) din
Ministerul Apărării Naţionale organizează în conformitate cu Legea 319 din 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și
completările ulterioare, concurs pentru postul vacant
de personal civil contractual de execuţie de cercetător
știinţific, Biroul istorie militară contemporană, Secţia
programe studii de istorie militară din cadrul Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară. Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea
postului sunt: 1.studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din
domeniul știinţe umaniste și arte: -ramura de știinţă:
istorie; 2.să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în
specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin
2 ani sau de cel puţin 4 ani în alte activităţi; 3.nivelul
de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu,
fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să
candideze privind verificarea în vederea obţinerii
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a
certificatului de securitate, în situaţia în care va fi
declarată „admis”; 4.atenţie, capacitate de analiză și
sinteză, dinamism și creativitate; 5.capacitate de
exprimare cu ușurinţă în limbile română și engleză;
6.cunoștinţe de operare pe calculator, nivel bun.
Dosarele de concurs se pot depune la sediul unităţii
până la data de 28.03.2022, orele 15.00. Probe de
concurs: -selecţie dosare: în data de 29.03.2022. -probă
scrisă și probă practică: în data de 01.04.2022, începând cu ora 09.00. -probă interviu: în data de
07.04.2022, începând cu ora 09.00. Datele de contact
ale persoanei care asigură secretariatul comisiei:
Angelescu Gabriela-Ștefania, telefon 021.313.86.89/
int. 168 sau 021.315.17.00. Informaţii suplimentare se
pot obţine de pe site-ul ispaim.mapn.ro.
l Unitatea Militară 02526 București (Institutul
pentru studii politice de apărare și istorie militară) din
Ministerul Apărării Naţionale organizează în conformitate cu Legea 319 din 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și
completările ulterioare, concurs pentru postul vacant
de personal civil contractual de execuţie de cercetător
știinţific, Biroul istorie militară contemporană, Secţia
programe studii de istorie militară din cadrul Institutului pentru studii politice de apărare și istorie militară. Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea
postului sunt: 1.studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din
domeniul știinţe umaniste și arte: -ramura de știinţă:
istorie; 2.să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în
specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin
2 ani sau de cel puţin 4 ani în alte activităţi; 3.nivelul
de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu,
fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să
candideze privind verificarea în vederea obţinerii
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a
certificatului de securitate, în situaţia în care va fi
declarată „admis”; 4.atenţie, capacitate de analiză și
sinteză, dinamism și creativitate; 5.capacitate de
exprimare cu ușurinţă în limbile română și engleză;
6.cunoștinţe de operare pe calculator, nivel bun.
Dosarele de concurs se pot depune la sediul unităţii
până la data de 28.03.2022, orele 15.00. Probe de
concurs: -selecţie dosare: în data de 31.03.2022. -probă

scrisă și probă practică: în data de 05.04.2022, începând cu ora 09.00. -probă interviu: în data de
11.04.2022, începând cu ora 09.00. Datele de contact
ale persoanei care asigură secretariatul comisiei:
Angelescu Gabriela-Ștefania, telefon: 021.313.86.89/
int. 168 sau 021.315.17.00. Informaţii suplimentare se
pot obţine de pe site-ul ispaim.mapn.ro.
l În data de 18-03-2022, ora 10 va avea loc la sediul
Primăriei or. Mărășești, jud. Vrancea, Concursul
pentru ocuparea a două posturi vacante, personal
contractual de execuţie, pe perioadă nedeterminată:
unul de inspector de specialitate gr.II și unul de
antrenor categoria a V-a, din Clubul Sportiv Orășenesc “Viitorul” Mărășești, din subordinea Consiliului
local al or. Mărășești, jud. Vrancea. Condiţii de participare: Generale: conform art.3 din H.G. 286/2011,
modificată și completată. Specifice, pentru postul de:
1. Inspector de specialitate gr.II: -diplomă/ adeverinţă,
absolvire studii superioare cu diplomă de licenţă în
Știinţe economice; -vechime în muncă/ specialitatea
studiilor: minim un an. 2. Antrenor categoria a V-a:
-certificat absolvire curs de formare a antrenorilor
organizat de către Autoritatea Națională pentru Sport
și Tineret prin C.N.F.P.A., în colaborare cu federațiile
sportive naționale, indiferent de nivelul studiilor; -sau
diploma absolvire a studiilor superioare de masterat
cu specializare/ aprofundare într-o ramură de sport
care nu este absolvent de studii universitare cu licență
în domeniul educației fizice și sportului; -sau diplomă
absolvire studii superioare cu licență în domeniul
educației fizice și sportului; -sau certificat absolvire
curs de formare a antrenorilor cu durată de minimum
2 ani organizate de către alte instituții de formare a
antrenorilor acreditate sau autorizate în condițiile
legii; -adeverinţă medicina muncii. Vechime în
muncă/ specialitatea studiilor- minim un an ca
antrenor gr. asistent. În termen de 10 zile lucrătoare
de la data publicării anunţului în 24-02-2022, la sediul
Primăriei or. Mărășești se vor depune dosarele de
participare la concurs, conform art.6 din H.G.
nr.286/2011 modificată și completată. Concursul va
avea următoarele etape: 1. Selecţia dosarelor: între
25.02– 10. 03-2022; 2. Proba scrisa: 18-03-2022, ora
10:00; 3. Interviul- data va fi anunţată odată cu
afișarea rezultatelor probei scrise. Bibliografia și
anunţul concursului vor fi afișate pe site-ul și pe tabela
de afișaj ale Primăriei or. Mărășești. Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei or. Mărășești și
tel.0237260150.

CITAŢII
l În data de 31.03.2022, orele 9.00-15.00 se va
dezbate succesiunea defunctei Topșeneanu Velica,
decedată la 16.11.2019, cu ultimul domiciliu în Pitești,
județul Argeș, CNP 2370814034971, la sediul B.I.N.
Burcea Marius din Pitești, str. Justiției nr. 1, bl. 1, sc.
B, ap. 1, jud. Argeș, în dosar succesoral nr. 14/2022.
Moștenitorii cu vocație succesorală sunt invitați să se
prezinte la sediul biroului notarial pentru dezbaterea
succesiunii.
l Numitul Rus I. Gheorghe, cu ultimul dom. în loc.
Sic, str.I, nr.479, jud.Cluj, este chemat la Judecătoria
Gherla, dosar nr.3302/235/2021, în Sala 1, în data de
22.03.2022, ora 12.00, în calitate de pârât, în proces cu
Baciu Cristian Alin, în calitate de reclamant.
l Prin dosar nr.1288/331/2021 al Judecătoriei Vălenii
de Munte s-a deschis procedura de declarare a morții
a numitului Gustea D. Gheorghe, fiul lui Dumitru și
Dobra, n. la 28 aug. 1920 în Cărbunești, cunoscut cu
ultim domiciliu în Cărbunești, str.Gustari, Nr.368,
Prahova. Invităm ca orice persoană să comunice
datele pe care le cunoaște în legătură cu dispărutul
Gustea D. Gheorghe către Stan Cecilia, Cărbunești,
str.Gustari, Nr. 368, Prahova. Cauza are termen pe
08.03.2022.
l Subsemnata Bitoleanu-Manda Cristina Grabriela,
reclamantă în dosarul nr.252/215/2020, citez pe
numitul Pătrășincă Ionuț Daniel să se prezinte la
Judecătoria Craiova, Str.Târgului nr.26, la data de 23
martie 2022, ora 12.10, pentru stabilire domiciliu
minor, Complet CMF 6.
l Judecătoria Sf. Gheorghe. Dosar nr. 5072/305/2021.
Prin prezenta somație se aduce la cunoștință celor
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interesați faptul că, petentul Cotologea Ovidiu, domiciliat în com. Vâlcele, nr. 225B, jud. Covasna, solicit
dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune,
conform prevederilor art.28 alin.1 din Decretul-Lege
nr. 115/1938, asupra imobilului situat în extravilanul
satului Vâlcele în suprafață de 5655 mp, înscris în CF.
nr. 28530-Vâlcele, având ca proprietar tabular pe
defunctul Ancu Nicolae, identic cu Anko Miklos,
decedat la data de 10.10.1916. Toți cei interesați pot
face opoziție în termen de o (1) lună de la afișare, la
Judecătoria Sfântu Gheorghe, str. Kriza Janos, nr.2,
jud.Covasna.

DIVERSE
l Editura Publisol roaga mostenitorii Dnei Leny
Caler-Froda sa ne contacteze la nr de telefon 0735
234040 sau email office@publisol.ro pentru o discutie
privind drepturi de autor.
l Subscrisul Cabinet Individual de Insolventa
Ciulianu Elena-Cozmina, reprezentata prin reprezentată prin Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate de
administrator judiciar al Retro Time SRL desemnat
prin sentinta civila nr. 610/15.02.2022, pronuntata de
Tribunalul Bucuresti - Secţia a VII-a Civila in dosar
nr. 13856/3/2021 notificã deschiderea procedurii
insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014 împotriva
Retro Time SRL, cu sediul social in București,
Sectorul 5, Str. Piata Mihail Kogalniceanu, Nr. 1,
Camera 1, Et.2, Ap.11, CUI 34743638, nr. de ordine in
registrul comertului J40/8266/2015. Persoanele fizice
si juridice care inregistreaza un drept de creanta
impotriva Retro Time SRL, vor formula declaratie de
creanta care va fi inregistrata la grefa Tribunalului
Bucuresti - Secţia a VII-a Civila, cu referire la dosarul
nr. 13856/3/2021 in urmatoarele conditii: a) termenul
limita pentru inregistrarea cererii de admitere a
creantelor asupra averii debitorului 29.03.2022; b)
termenul de verificare a creantelor, de intocmire,
afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante
12.04.2022; c) termenul pentru intocmirea si afisarea
tabelului definitiv la 26.04.2022; d) data primei
sedinte a adunarii generale a creditorilor 19.04.2022,
ora 14.00; e) adunarea generala a asociatilor la data
de 03.03.2022, ora 14.00 la sediul administratorului
judiciar.
l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL
notifica creditorii cu privire la intrarea in procedura
simplificata de faliment prevazuta de Legea nr.
85/2014 a debitorului SC In Progres Media SRL, CUI
24495047, număr de ordine în registrul comerţului
J40/16077/2008, cu sediul social in Bucuresti str.
Strabuna nr. 85, sector 1, in dosarul 14013/3/2021 aflat
pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila.
Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor nascute in perioada de observatie este
de 10 zile de la primirea notificatii. Termenul de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare
a tabelului suplimentar al acestora este de 10 zile de
la expirarea termenului de inscriere iar termenul de
intocmire a tabelului definitiv consolidat este de 25 de
zile de la expirarea termenului de publicare a tabelului
suplimentar. Urmatorul termen de judecata a fost
fixat pentru data de 18.05.2022. Pentru relatii:
021.318.74.25.
l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL,
notifică creditorii cu privire la deschiderea falimentului în procedura simplificată prevăzută de Legea nr.
85/2014, împotriva debitoarei Silver Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L., cu sediul în București
Sectorul 1, Piata Charles de Gaulle nr. 15, et.3, biroul
321, register 06, clădirea Charles de Gaulle Plaza,
înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/16926/2005, CUI 18024894, conform
Încheierii din data de 25.01.2022, pronunţată de
Tribunalul București, Secţia a VII-a Civilă, în dosarul
nr. 37068/3/2021. Termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului –11.03.2022, termenul limită pentru verificarea
creanţelor, pentru întocmirea și publicarea în BPI a
tabelului preliminar al creanţelor –21.03.2022,
termenul limită pentru întocmirea și publicarea tabelului definitiv al creanţelor –15.04.2022. Următorul
termen de judecată a fost fixat pentru data de
07.06.2022. Pentru relații: 021.318.74.25.
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l Anunț de selecție experți pentru implementarea
proiectului ”FUTURE - educație prin programe de a
doua șansă pentru un viitor mai bun ID 136179.
Inspectoratul Școlar Județean Alba (beneficiar)
anunță demararea procedurii de selecție a unui
expert, post în afara organigramei organizației,
pentru implementarea proiectului cu titlul ”FUTURE
- educație prin programe de a doua șansă pentru un
viitor mai bun ID 136179, proiect finanțat din Fondul
Social European, Programul Operațional Capital
Uman. Parteneriatul proiectului: Solicitant: Inspectoratul Școlar Județean Alba. Partener 1: Inspectoratul
Școlar Județean Arad. Durata de implementare
proiect: 36 luni. Buget proiect: 9,513,138.62 lei. Pentru
detalii privind condițiile generale, condițiile specifice,
modalitatea de depunere a dosarelor, conținutul
dosarului de concurs, a criteriilor de selecție, precum
și a calendarului de desfășurarea a concursului, vă
rugăm să accesați site-ul Inspectoratului Școlar Județean Alba (www.isjalba.ro).
l Anunţ public privind depunerea solicitării de
emitere a acordului de mediu OMV Petrom S.A. –
Rafinăria Petrobrazi OMV Petrom S.A. – Rafinăria
Petrobrazi anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul: „Desfiintare Rez. 405, 406, 407 (CORP C35,
C36, C37), REZ. 556A (CORP C40), REZ. 587, 588,
589 (CORP C20, C21, C22), REZ. 572A, B, C, D
(CORP C11, C12, C13, C14), REZ. 574A, B, C, D
(CORP C18, C17, C16, C15), REZ. 574E (CORP
C34), demontare pompe P6, P7, P9A (aferente corp
C6), conducte aferente pompe si lucrari conexe in
incinta Rafinariei Petrobrazi”, propus a fi amplasat în
sat Brazii de Sus, str. Trandafirilor nr. 65, comuna
Brazi, judeţul Prahova, Cod postal 107084. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
autorităţii competente pentru protecţia mediului
Prahova, str. GH. GR. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești,
jud. Prahova, cod 100466 și la sediul Rafinăriei Petrobrazi, comuna Brazi, sat Brazii De Sus, str. Trandafirilor, nr. 65, jud. Prahova, cod postal 107084, în zilele
de luni - vineri, între orele 09:00 – 13:00. Observaţiile
publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii
competente pentru protecţia mediului Prahova.
l Informare: În conformitate cu prevederile Legii
Apelor nr.107/1996, cu modificările și completările
ulterioare, Unitatea Militară 02248 București, reprezentată de Constantin Coșofreț, cu sediul în Municipiul București, Sector 6, str.Drumul Taberei, nr.7H,
telefon/fax 021.319.81.57, intenționează să solicite de
la AN- „Apele Române”- Administrația Bazinală de
Apă Buzău-Ialomița, Aviz de Gospodărire a Apelor
pentru realizarea obiectivului: „realizare puț de adâncime în Cazarma 2349 MĂGURA”, Cod proiect:
2021–I–2349. Această investiție este nouă. Persoanele
care doresc sa obțină informații sau să transmită
observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului: Unitatea Militară 02248 București, reprezentată de Constantin Coșofreț, cu sediul în Municipiul
București, Sector 6, str.Drumul Taberei, nr.7H, telefon/
fax 021.319.81.57, dupa data de 01.03.2022.
l Subscrisul Cabinet Individual de Insolventa
Ciulianu Elena-Cozmina, reprezentata prin reprezentată prin Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate de
administrator judiciar al Cromdor Impex SRL (fosta
Premium Broker De Asigurare SRL) desemnat prin
sentinta civila nr. 669/16.02.2022, pronuntata de
Tribunalul Bucuresti - Secţia a VII-a Civila in dosar
nr. 14201/3/2021, notifică deschiderea procedurii
insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014 împotriva
Cromdor Impex SRL (fosta Premium Broker De
Asigurare SRL), cu sediul social in București, Sectorul
2, Str. Lt. Victor Manu, Nr.36, Bl. C2, Sc. B, Et.P, Ap.3,
CUI 19142731, nr. de ordine in registrul comertului
J40/17216/2006. Persoanele fizice si juridice care
inregistreaza un drept de creanta impotriva Cromdor
Impex SRL (fosta Premium Broker De Asigurare
SRL), vor formula declaratie de creanta care va fi
inregistrata la grefa Tribunalului Bucuresti - Secţia a
VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 14201/3/2021, in
urmatoarele conditii: a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii
debitorului 04.04.2022; b) termenul de verificare a
creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante 25.04.2022; c) termenul
pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv la
20.05.2022; d) data primei sedinte a adunarii generale
a creditorilor 02.05.2022, ora 14.00; e) adunarea
generala a asociatilor la data de 03.03.2022, ora 14.00
la sediul administratorului judiciar.
l Anexa.5.J. Anunț public privind decizia etapei de
încadrare Redimensionare conducta de refulare
aferenta statiei de pompare SP3-str. Fagaras, Com.
Ștefăneștii de Jos, Jud. Ilfov. Comuna Stefanestii De
Jos, Jud. Ilfov (denumirea titularului), titular al
proiectului: “Redimensionare conducta de refulare
aferenta statiei de pompare SP3-str. Fagaras, Com.

Ștefăneștii de Jos, Jud. Ilfov”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de
către Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, pentru
proiectul: “Redimensionare conducta de refulare
aferenta statiei de pompare SP3-str.Fagaras, Com.
Ștefăneștii de Jos, Jud. Ilfov”, propus a fi amplasat pe
str. Fagaras, Com. Stefanestii de Jos. Proiectul deciziei
de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr.
1, sector 6, în zilele de luni-joi, intre orele 9-13 si vineri
intre 8-14, precum și la următoarea adresă de internet:
http://apmif.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare
în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe
pagina de internet a Agentiei pentru Protectia
Mediului Ilfov din Bucuresti.
l PIF & LMS Company S.R.L, cu sediul în municipiul Focșani, strada Nicolae Bălcescu, nr. 1A, județul
Vrancea, solicită la A.P.M. Vrancea, revizuirea autorizației de mediu nr. 27/28.04.2016, revizuită în data
de 01.10.2018 și în data de 06.07.2020, conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007 cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr. 195/2005 privind
protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006,
art. 12, pentru obiectivul „Unitate pentru depozitare
și procesare fructe și activități auxiliare pentru
producție vegetală”, amplasat în sat Vînători, T 38/3,
P 186/14, comuna Vînători, județul Vrancea. Eventualele propuneri și sugestii/observații ale publicului,
privind activitatea menționată, se vor prezenta în
scris, sub semnătură și cu datele de identificare, de
luni până joi, între orele 8.00 –16.00, și vineri între
orele 8.00 –14.00, la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Vrancea, din Focșani, str. Dinicu Golescu,
nr.2, telefon 0237.216.812, unde se poate consulta și
documentația tehnică depusă.
l PF Dusu Nicolae, titular al proiectului „Construire
clădire cu destinația hotel, servicii și dotări pentru
turism, alei pietonale, amenajări peisagere, parcaje,
accese, racorduri utilități, elemente semnalistică,
împrejmuiri”, anunţă publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de către APM București,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului: nu se supune evaluării impactului asupra
mediului, pentru proiectul „Construire clădire cu
destinația hotel, servicii și dotări pentru turism, alei
pietonale, amenajări peisagere, parcaje, accese, racorduri utilități, elemente semnalistică, împrejmuiri’’,
propus a fi amplasat în București, sector 2, Str.Dimitrie Onciu, nr.1-3. Proiectul deciziei de încadrare și
motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul APM București, din București, sector 6, Aleea
Lacul Morii, nr.1, în zilele de luni-vineri, între orele
9.00-12.00, precum și la următoarea adresă de
internet: http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii
competente pentru protecţia mediului.
l Soare Cristina Otilia, titular al proiectului
„Construcție hală metalică, producție, depozitare,
birouri, împrejmuire și racord utilități”, propus a fi
realizat în județul Vâlcea, municipiul Râmnicu
Vâlcea, strada Ciocăneștilor, nr.22VI, anunță publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de
către Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea, în
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului. 1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele
care o fundamentează pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, din str.
Remus Bellu, nr.6, Rm.Vâlcea, în zilele de luni-vineri,
între orele 9.00-14.00, precum și pe site-ul A.P.M.

Vâlcea: www.apmvl.anpm.ro. 2.Publicul interesat
poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției
pentru Protecția Mediului Vâlcea. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu, nr.6.
l LIDL IRM SRL, cu sediul în sat Nedelea, comuna
Ariceștii Rahtivani, Șos.DN72, Crângul lui Bot, km
73-810, județul Prahova, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul: „Operațiuni notariale -alipire
parcele, demolare construcții existente, construire
supermarket Lidl, construcții anexe (post trafo), puț
forat, amenajări exterioare, panouri publicitare și
totem, amenajare căi de acces rutier și pietonal, racorduri și branșamente la utilități și organizare de șantier,
conf.HCL nr.263/30.09.2021” propus în municipiul
Satu Mare, str.Rodnei nr.54-56. Informaţiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str.Mircea cel
Bătrân nr.8/B, pe pagina de internet: http://apmsm.
anpm.ro și la sediul titularului din sat Nedelea,
comuna Ariceștii Rahtivani, Șos.DN72, Crângul lui
Bot, km 73-810, județul Prahova. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Satu Mare, e-mail: office@apmsm.
anpm.ro
l Informaţii 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: Autoritatea contractantă, Comuna Jucu, cu sediul în localitatea Jucu de
Sus, nr.112, telefon 0264/233.084, fax 0264/233.086,
e-mail: office@primariajucu.ro, website: www.primariajucu.ro, cod fiscal 4426212, anunţă Programul
anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile
din fondurile bugetului local al Comunei Jucu alocate
pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul
2022. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: Legea nr.350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general, O.G.nr.82/2001 privind stabilirea unor forme
de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute din România. Domeniile pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă:
sport, cultură, culte. Suma disponibilă pentru sprijinul
financiar acordat de autoritatea finanţatoare: Suma
disponibilă pentru acest an este de 1.250.000 Lei,
defalcat astfel: -sport: 450.000Lei; -cultură:
150.000Lei; -culte: 650.000Lei. Suma maximă acordată prin acest program reprezintă cel mult 90% din
totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Diferenţa
trebuie să fie asigurată din sursele proprii ale solicitantului, ale partenerilor acestuia sau din alte surse.
Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport
propriu de cel puţin 10% din costurile totale eligibile
ale proiectului, sumă ce va fi identificată în contul
deschis special pentru proiect. Contribuţia financiară
proprie a solicitantului se va verifica odată cu întocmirea raportului final al proiectului. Contribuţia în
natură nu este eligibilă. Localizare: Proiectele trebuie
să vizeze grupuri-ţintă numai din Comuna Jucu.
Informaţii suplimentare: Se pot obţine la sediul
Primăriei Comunei Jucu, telefon 0264/233.084 și de
pe website-ul instituţiei: www.primariajucu.ro, secţiunea Anunţuri.
l Anunț public. Regia Națională a Pădurilor
Romsilva – prin Direcția Silvică Vrancea și Agenția
Națională pentru Arii Naturale Protejate, titulare
pentru proiectul „Implementarea de măsuri active de
conservare, din Planul de management aprobat, pe

teritoriul ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și al
ariilor naturale protejate cu care se suprapune”,
anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare fără evaluarea impactului asupra
mediului de către APM Galați, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectul „Implementarea de măsuri active de conservare, din Planul de management aprobat, pe teritoriul
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și al ariilor
naturale protejate cu care se suprapune”, propus a fi
amplasat în județele Vrancea, Galați, Brăila și Bacău.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o
fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă
de internet http://apmgl.anpm.ro/web/apm-galati/
reglementari. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe
pagina de internet a APM Galați, pe email office@
apmgl.anpm.ro sau fax 0236471009.

SOMAŢII
l Somație se sduce la cunoștiința ca pe rolul Judecatoriei Arad se află spre solutionare dosarul nr.
9754/55/2021, cu termen de judecată la data de
15.03.2022 având ca obiect cererea petentei Ciurar
Gabriela, cu domiciliul în Arad str. Trandafirilor,
nr.7A, jud. Arad pentru constatatrea dobândirii de
către aceasta a dreptului de proprietate prin uzucapiune, asupra imobilului situat în Arad, str. Episcop
Roman Ciorogariu, nr. 134A, înscris în CF 315253
Arad, cu nr. top 2436/a.2, intravilan cu casă de locuit,
proprietatea tabulară a numiților numitilor Golomitz
Ioan, Golomitz Gheorghe, Ilca Ioan, Mihailovici
Dana, Mihailovici Gheorghe, Ilin Petru, Ilin Aurel,
Ilin Sidonia, Ilin Dumitru, Ilin Ecaterina, Ciucas
Victoria (născută Ilin) și Niga Ioan. Persoanele interesate pot face opozitie la numărul de dosar indicat mai
sus în termen de o lună de la data publicării prezentei
somații.
l Se aduce la cunoștința celor interesati că petenții
Călin Bucur și Călin Eniko, cu domiciliul în Făgăraș,
str. Poet Andrei Mureșanu, nr.52, jud.Brașov, cu
domiciliul ales la Cabinet de avocat Gruia Grațiela, cu
sediul în Sibiu, str.Banatului, nr.10, ap.2, jud.Sibiu, au
introdus la Judecătoria Făgăraș acțiune prin care
solicită să se constate ca au dobândit dreptul de
proprietate prin uzucapiune asupra imobilului situat
în satul Felmer, nr.83, com.Soars, jud.Brașov, identic
cu cel înscris in CF nr.101766 Soars, nr. top. 130, 131.
Persoanele interesate pot să facă opoziție la Judecătoria Făgăraș în termen de o lună de la data afișării și
publicării prezentei somații.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administrație al societății ABC Asigurări Reasigurări SA, cu sediul în București, Str.Școala
Floreasca, nr.24, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.J40/3129/1997, indicativ CUI:9438013,
sector 1, anunță: Convocarea Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a ABC Asigurari Reasigurari SA. Data desfășurării: 30.03.2022,
ora 12.00. În cazul în care Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor nu poate fi ținută la
prima convocare, o a doua convocare este fixată
pentru data de 31.03.2022, în același loc, la aceeași
oră și cu aceeași Ordine de zi. Locul desfășurării:
Sediul Hidroconstrucția SA din B-dul.Ferdinand,
nr.90, sector 2, București. Ordinea de zi a Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor: (1)Aprobarea
majorării capitalului social prin aport în numerar, cu
suma maximă de 34.000.000 Lei (RON), de la

18

anunțuri

valoarea de 19.760.000Lei (RON) la valoarea maximă
de 53.760.000Lei (RON), prin emiterea unui număr
de 3.400.000 acțiuni noi, nominative, emise în formă
dematerializată, cu valoarea nominală de 10Lei
(RON)/acțiune. Majorarea are loc în vederea creșterii
lichidităților necesare activității, strategiei de dezvoltare si respectării reglementărilor aplicabile activității
și Societății. (2)Aprobarea acordării dreptului de
preferința de a subscrie acțiuni noi, pentru acționarii
înregistrați in registrul acționarilor la data de
28.02.2022 („Data de referință”), proporțional cu
numărul de acțiuni deținute la aceasta data, conform
prevederilor Actului constitutiv, dispozițiilor Legii
nr.31/1990 privind societățile și Procedurii de majorare a capitalului social, precum și al creșterii cotelor
de participare a acționarilor existenți, conform
aceleiași proceduri antemenționate, în măsura în care
unii dintre acționari nu își vor exercita dreptul de
preferință. Prețul de subscriere al acțiunilor noi în
cadrul exercitării dreptului de preferință (în ambele
sesiuni de subscriere) este de 10Lei (RON)/acțiunereprezentând valoarea nominală. (3)Aprobarea
Procedurii de majorare a capitalului social propuse
de Consiliul de administrație al Societății, în forma
anexată la prezenta (Anexa 1), parte integrantă din
prezenta Convocare. (4)Împuternicirea Consiliul de
Administrație pentru exercitarea atribuțiilor privind
organizarea celei de-a doua sesiuni de subscriere (și
toate operațiunile conexe necesare în acest sens),
inclusiv: a)constatarea și validarea rezultatelor
subscrierii în prima sesiune de subscriere a acţiunilor
nou emise; b)oferirea Acţiunilor Rămase către Acționarii Eligibili, în cazul în care nu au fost subscrise în
cadrul primei sesiuni de subscriere toate acțiunile nou
emise; c)prelungirea datei limită a efectuării vărsămintelor, în cea de-a doua sesiune de subscriere; d)
constatarea și validarea rezultatelor subscrierii Acţiunilor Rămase în cea de a doua sesiune de subscriere,
conform Procedurii de majorare propuse la pct.(3)
din convocator; (5)Autorizarea Consiliul de Administrație de a actualiza prevederile Actului constitutiv al
Societății, modificate corespunzător ca urmare a
majorării capitalului social, în situația în care acțiunile emise au fost integral subscrise și vărsate, în caz
contrar urmând a se aplica prevederile Procedurii de
majorare a capitalului social. La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze în condițiile stabilite
prin Actul Constitutiv, acționarii înregistrați în
Registrul Acționarilor la Data de referință. Acționarii
pot participa la ședința AGEA cu respectarea normei
de reprezentare, conform Actului Constitutiv. Aceștia
pot fi reprezentați de către acționari special împuterniciți ai Societății pe baza unei procuri speciale
(persoane fizice) și pe baza unui mandat special
(pentru persoane juridice). Modelul acestora va fi
disponibil pe website-ul Societății. Procurile si
mandatele vor fi depuse în original la sediul Societății, cu 24 de ore înainte de data adunării. Accesul
acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este
permis prin proba identității acestora cu actul de
identitate. Documentele și materialele sunt disponibile acționarilor începând cu 23.02.2022 la sediul
Societății din Str.Școala Floreasca, nr.24, sector 1.
Procedura de majorare a capitalului social se constituie Anexa 1 a prezentului convocator și se va publica
o dată cu acesta. Președintele Consiliului de Administrație, Ec. Mircea HRISTOFOR. PROCEDURA
DE MAJORARE A CAPITALULUI SOCIAL al
Societății ABC ASIGURĂRI-REASIGURĂRI SA.
I.PREAMBUL. DEFINIȚII. Prezenta procedură a
fost avizată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Societății nr. 214 din data de 17.02.2022.
Pentru lămurirea oricăror aspecte legate de derularea
acestei proceduri acționarii pot contacta Secretariatul
Societății pe adresa de e-mail: actionariat@abcasigurari.ro. Acționar Eligibil sau A.E. reprezintă acționarul care și-a exercitat dreptul de preferință în
Prima sesiune de subscriere, printr-o Subscriere
Valabilă; Acțiuni Rămase reprezintă acțiunile pentru
care nu a existat o Subscriere Valabilă în Prima
sesiune de subscriere; Contul de Subscriere înseamnă
contul de capital social al Societății- IBAN
RO16BRDE445SV98502364450, deschis la BRD
Sucursala Dorobanți, în care va fi virată suma reprezentând contravaloarea acțiunilor subscrise în oricare
dintre cele două sesiuni de subscriere; Data de Referință: înseamnă data de 28 februarie 2022; Data
Efectuării Vărsământului reprezintă data debitării
contului A.E. cu suma ce reprezintă aportul său la
majorarea de capital social în cea de a doua sesiune
de subscriere; Prima sesiune de subscriere înseamnă
perioada la care începe termenul de exercitare a
dreptului de preferință și care începe cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a
(M.Of.) a hotărârii adunării generale extraordinare
privind majorarea capitalului social și se finalizează
după 32 de zile de la publicare; această sesiune este
organizată potrivit regulilor din Secțiunea III. 1.; A
doua sesiune de subscriere înseamnă sesiunea de
subscriere organizată potrivit regulilor din Secțiunea
III. 2., în cazul în care la finalul Primei sesiuni de
subscriere există Acțiuni Rămase; Prețul de
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subscriere reprezintă 10RON/acțiune, fiind egal cu
valoarea nominală a acțiunilor; Societatea înseamnă
ABC Asigurări-Reasigurări SA, cu sediul în București, Str.Școala Floreasca, nr.24, înmatriculată la
Registrul Comerțului sub nr.J40/3129/1997, indicativ
CUI 9438013, sector 1; Subscriere Valabilă înseamnă
orice subscriere (din oricare dintre cele două sesiuni
de subscriere) care îndeplinește cumulativ cele două
condiții menționate la punctele (i) și (ii) din cel de-al
doilea paragraf al Secțiunii III.3. Termen de
Subscriere înseamnă, (i)pentru Prima sesiune de
subscriere, 32 de zile cu începere din ziua publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a (M.Of.)
a hotărârii adunării generale extraordinare privind
majorarea capitalului social, iar pentru (ii)cea de A
doua sesiune de subscriere este un termen de 10 zile
de la data publicării pe website-ul Societății a invitației A.E. de participare la cea de A doua sesiune de
subscriere. În cazul în care ultima zi din Termenul de
Subscriere este o zi nelucrătoare, Termenul de
Subscriere va fi considerat împlinit în prima zi lucrătoare care urmează. II.PROPUNERE DE MAJORARE. Se propune majorarea capitalului social al
Societății cu suma maximă de 34.000.000Lei (RON),
de la valoarea de 19.760.000Lei (RON) la valoarea
maxima de 53.760.000Lei (RON). Majorarea capitalului social se face prin emisiunea unui număr maxim
de 3.400.000 acțiuni nominative noi, cu valoare
nominală de 10Lei (RON)/acțiune, în schimbul
aporturilor în numerar ce vor fi subscrise și vărsate de
acționari conform Hotărârii AGEA și prezentei
proceduri. Prețul de subscriere al acțiunilor nou
emise în ambele sesiuni de subscriere este de 10 lei
(RON)/acțiune- reprezentând valoarea nominală.
Având în vedere că valoarea unei acțiuni este de
10RON/acțiune, Societatea neputând fracționa la
momentul distribuției acțiunilor valoarea nominală a
acestora, pentru valorile obținute prin aplicarea cotei
fiecărui acționar la valoarea totală a majorării, fiecare
acționar va efectua rotunjirea acestor valori prin
omisiune pentru valoarea cuprinsă între 1-4Lei
inclusiv sau prin adăugare pentru valoarea cuprinsă
între 5-9Lei inclusiv pentru a se obține multiplu de
10. III.MAJORARE CAPITAL SOCIAL PRIN
APORT ÎN NUMERAR. III.1.Dreptul de preferință.
Prima sesiune de subscriere și de efectuare a vărsămintelor. Pentru acțiunile emise în legătură cu majorarea capitalului social prin aportul în numerar, în
vederea conservării cotei deținute din capitalul social
al Societății, acționarii Societății au, conform actului
constitutiv și legislației în vigoare, un drept de preferință la subscrierea noilor acțiuni emise proporțional
cu numărul acțiunilor pe care le posedă la Data de
Referință. Termenul de exercitare a dreptului de
preferință (Termenul de Subscriere) este de 32 de zile
cu începere din ziua publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a (M.Of.) a hotărârii adunării
generale extraordinare privind majorarea capitalului
social. Pentru o mai bună derulare a exercitării dreptului de preferință, se va publica pe website-ul Societății Hotărârea AGEA de majorare a capitalului
social, data la care a fost publicată în M.Of. și
prezenta Procedură de majorare a capitalului social.
Se precizează faptul că, având în vedere prevederile
speciale referitoare la capitalul societăților de asigurare, exercitarea dreptului de preferință se realizează
prin vărsarea integrală a aportului în Contul de
Subscriere și transmiterea dovezii de efectuare a
acestei operațiuni împreună cu Formularul de
subscriere sesiunea I, parte integranta a Procedurii de
majorare a capitalului social (Anexa 1A). Vărsarea
sumelor aferente primei sesiuni de efectuare a vărsămintelor se va realiza la valoarea nominală de 10
(RON)/acțiune nou emisă, în limita cotelor deținute
de fiecare acționar la Data de Referință. În această
sesiune nu se poate subscrie un număr de acțiuni mai
mare decât cel care revine fiecărui acționar în baza
drepturilor de preferință deținute la Data de Referință. Plățile primite pentru subscrierile care nu sunt
Subscrieri Valabile vor fi restituite subscriitorilor în
cazul în care au fost furnizate suficiente detalii
pentru a permite efectuarea unui transfer bancar în
acest sens. În caz contrar, sumele disponibile vor fi
virate de Societate în contul bancar indicat de titular
în baza unei cereri scrise și înregistrate la Societate.
III.2.A doua sesiune subsecventă de subscriere și de
efectuare a vărsămintelor. Dacă la finalul primei
sesiuni de efectuare a vărsămintelor există Acțiuni
Rămase, atunci va avea loc o a doua sesiune de
subscriere și efectuare a vărsămintelor. Și în această
sesiune, subscrierea se realizează exclusiv printr-o
Subscriere Valabilă - vărsarea integrală a aportului în
Contul de Subscriere și transmiterea dovezii de efectuare a acestei operațiuni împreună cu Formularul de
subscriere și celelalte documente necesare, parte
integrantă a Procedurii de majorare a capitalului
social (Anexa 1B). În această a doua sesiune vor
putea participa doar Acționarii Eligibili care si-au
exercitat dreptul de preferință printr-o Subscriere
Valabilă în Prima sesiune de subscriere. Astfel că
dacă la finalul primei sesiuni de efectuare a vărsămintelor o parte din acționari nu și-au manifestat

interesul de a dobândi noile acțiuni emise de Societate, atunci Acțiunile Rămase sunt oferite Acționarilor Eligibili, după următoarea procedura:
Organizatorul celei de a doua sesiuni. Organizatorul
celei de a doua sesiuni este Consiliul de Administrație, care va analiza la finele primei sesiuni valoarea
subscripțiilor și vărsămintelor efectuate, identificând
Acționarii Eligibili- A.E. și numărul de Acțiuni
Rămase. Consiliul de Administrație al Societății va
notifica A.E. care au participat în prima sesiune de
efectuare a vărsămintelor în privința numărului și
valorii totale a Acțiunilor Rămase, invitându-i pe
aceștia la a doua sesiune de subscriere și de efectuare
a vărsămintelor. Invitația adresată tuturor A.E. se va
face prin publicarea pe website-ul Societății, în
maxim 3 zile lucrătoare de la data închiderii primei
sesiuni, a numărului și valorii totale a Acțiunilor
Rămase și care pot fi subscrise și vărsate în a această
a doua sesiune de participare la majorarea de capital.
În cazul fiecărui A.E. care a completat pe Formularul
de subscriere sesiunea I adresa de e-mail unde poate
fi contactat, Societatea va transmite acestora o copie
a invitației mai sus amintite în ziua publicării acesteia
pe website-ul Societății. Principiul de subscriere și de
efectuare a vărsămintelor în cadrul celei de a doua
sesiuni. Acțiunile Rămase vor fi repartizate în
ordinea cronologică a Datelor Efectuării Vărsămintelor de către A.E. (primul venit, primul servit), si
pana la epuizarea numărului de acțiuni oferite, indiferent de cota deținută de A.E. la Data de Referință.
Excepția de la principiul anterior menționat. Prin
derogare de la principiul aplicat în cea de a doua
sesiune de efectuare a vărsămintelor, dacă doi sau
mai mulți A.E. efectuează în aceeași zi (concomitent)
vărsăminte care depășesc valoarea nominală a acțiunilor rămase până la data respectivelor vărsăminte,
atunci acțiunile rămase la începutul zilei în care sunt
efectuate acele vărsăminte, urmează a fi împărțite
după cum urmează: Pas.1.Pentru repartizarea acțiunilor în legătură cu care s-au efectuat în aceeași zi
(concomitent), vărsăminte care depășesc suma valorii
nominale a acțiunilor rămase la începutul acelei zile,
va trebui mai întâi să se determine procentul pe care
îl reprezintă suma vărsată de fiecare A.E. din totalul
sumelor vărsate în respectiva zi; Pas.2.Apoi procentul
astfel stabilit se va aplica numărului total al acțiunilor rămase la începutul respectivei zile, pentru a
determina numărul de acțiuni ce urmează a fi primit
de fiecare dintre A.E. care au participat prin vărsăminte concomitente. Pas.3.Sumele vărsate cu titlu de
aport la capital, care depășesc suma totală a acțiunilor rămase la începutul respectivei zile, vor fi restituite A.E. care au participat concomitent; suma ce se
restituie fiecărui acționar participant concomitent
urmează a fi determinată ca rezultat al diferenței
dintre suma efectiv vărsată și valoarea nominală
totală a acțiunilor atribuite respectivului A.E.
conform pașilor 1 și 2 de mai sus. Restituirea sumelor
în cauză va avea loc în termen de maxim 10 zile
calendaristice după data aprobării închiderii procedurii de majorare a capitalului social prin decizia
Consiliului de Administrație. Termenul limită de
exercitare a opțiunii de subscriere și de efectuare a
vărsămintelor. Termenul de Subscriere în cadrul celei
de a doua sesiuni este de 10 zile de la data publicării
pe website-ul Societății a invitației de participare la
cea de a doua sesiune de subscriere și de efectuare a
vărsămintelor pentru Acțiunile Rămase. Cea de a
doua sesiune de efectuare a vărsămintelor se poate
închide și înainte de expirarea termenului prevăzut,
în funcție de finalizarea alocării acțiunilor subscrise si
a vărsămintelor efectuate aferente celei de a doua
sesiuni. III.3.Data efectuării vărsământului și modalitățile de realizare. Pentru stabilirea ordinii cronologice de efectuare a vărsămintelor de către A.E. (după
regula primul venit, primul servit) se va avea în
vedere Data Efectuării Vărsământului pentru
Subscrierile Valabile. Pentru ca subscrierea și
vărsarea aporturilor în numerar la majorarea capitalului social să fie o Subscriere Valabilă, trebuie să
îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții
(i)sumele reprezentând prețul acțiunilor subscrise
trebuie să fie creditate în Contul de Subscriere în
Termenul de Subscriere, până cel târziu în ultima zi
de subscriere inclusiv. Dovada plății acțiunilor trebuie
să conțină mențiunea expresă „subscriere acțiuni
ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA” sau
„contravaloare majorare capital social ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA”. Subscrierea va fi luată
în considerare numai după ce suma subscrisă și
vărsată a intrat efectiv și a fost evidențiată ca atare în
Contul de Subscriere. Plata nu se va face decât prin
virament bancar în Contul de Subscriere. Orice
vărsământ efectuat în alt cont bancar sau în altă
modalitate decât cea aprobată de AGEA nu va fi luat
în considerare de către Societate, urmând a fi restituit; (ii)documentele necesare subscrierii sunt remise
Societății în Termenul de Subscriere, prin depunerea
acestora la sediul social al Societății; documentele în
cauză au forma și conținutul prescrise prin prezenta
Procedură. Subscrierea Valabilă este irevocabilă.
Adunarea Generală a Acționarilor, prin hotărârea de
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majorare a capitalului social, deleagă către Consiliul
de Administrație al Societății posibilitatea de a
prelungi în interesul Societății Termenul de
Subscriere aferent celei de a doua sesiuni.
III.4.Închiderea procedurii de majorare. În ipoteza
subscrierii și vărsării integrale a acțiunilor emise,
închiderea procedurii de majorare se face de către
Consiliul de Administrație, prin decizia acestuia,
Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor
delegând în acest sens Consiliului de Administrație
depline puteri de luare a oricărei decizii și de reprezentare în vederea aprobării majorării de capital la
ASF și menționării/înregistrării acesteia la Oficiul
Registrului Comerțului, desemnând totodată
membrul Consiliului de Administrație care va semna
actul constitutiv actualizat, precum și orice documente necesare în vederea implementării deciziilor
emise în acest context. Consiliul de Administrație va
putea delega în tot sau în parte aceste puteri către
Directorul General. În cazul în care la finele cei de a
doua sesiuni de efectuare a vărsămintelor rămân
acțiuni în legătură cu care nu s-au efectuat vărsămintele, atunci Consiliul de Administrație va convoca
Adunarea Extraordinară a Acționarilor pentru (i)a
aproba în mod final majorarea capitalului social, (ii)a
anula acțiunile rămase nesubscrise și (iii) a aproba
actualizarea actului constitutiv al Societății ca
urmare a majorării capitalului social. Capitalul social
va fi majorat doar cu valoarea acţiunilor subscrise si
vărsate in mod valabil. În măsura în care la finele
celei de a doua sesiuni (sau chiar după Prima sesiune,
dacă acțiunile emise vor fi subscrise integral încă din
această sesiune) a majorării de capital a Societății un
A.E. va dobândi -o participație calificată în sensul
Legii nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare sau o
participație care să atingă sau depășească pragurile
prevăzute de această lege, atunci va fi necesară
aprobarea ASF conform REGULAMENTULUI
Nr.3/2016 din 31 martie 2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a
achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile
reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, și/sau, după caz -o participație de control,
atunci este posibil ca în anumite condiții să fie necesară obținerea avizului Consiliului Concurenței
asupra operațiunii de majorare, context în care
dobândirea acțiunilor subscrise și vărsate, respectiv
înregistrarea definitivă a acestora în registrul acționarilor și, după caz, la ONRC să aibă loc după obținerea
aprobărilor și avizelor necesare. IV.Registrul acționarilor. Înregistrarea în Registrul acționarilor a acțiunilor dobândite prin participarea la majorarea de
capital se va face la finele procedurii de majorare,
după aprobarea de către ASF a majorării. V.Modificarea clauzelor actului constitutiv ca urmare a majorării de capital. Ca urmare a majorării capitalului
social, Art.6 din Actul Constitutiv al Societății va fi
actualizat prin grija Consiliului de Administrație.

LICITAŢII
l Leavis Cont IPURL lichidator pentru SC Salgia
Costruzioni SRL Valenii de Munte, str. Alexandru
Vlahuta, nr 9, jud. Prahova, organizeaza in data de,
02.03.2022, 09.03.2022, 16.03.2022, 23.03.2022,
30.03.2022, ora 13:00, la sediul lichidatorului licitatie
publica cu strigare pentru vanzarea bunurilor debitoarei constand in masina de umplere SIG-MAC (se
foloseste pentru umplerea sticlelor de orice dimensiune) cu o valoare de 25.000 LEI. Pretul nu contine
TVA urmand a fi adaugat la pretul obtinut in urma
licitatiei. Relatii la telefon 0723 695 547 sau e-mail:
voichita_onofrei@yahoo.com.
l Leavis Cont IPURL lichidator pentru SC Salgia
Ambalare Produzione SRL, Valenii de Munte, str.
Brazilor, nr. 4, jud. Prahova, organizeaza in data de
02.03.2022, 09.03.2022, 16.03.2022, 23.03.2022,
30.03.2022, ora 13:00, la sediul lichidatorului licitatie
publica cu strigare pentru vanzarea stocurilor
constand in ambalaje de sticla de 1L, 250 ML, dopuri,bidoane, etichete zahar din hartie, cu o valoare de
60.000 LEI. Pretul nu contine TVA urmand a fi
adaugat la pretul obtinut in urma licitatiei. Relatii la
telefon 0723 695 547 sau e-mail: voichita_onofrei@
yahoo.com.
l Primaria Municipiului Oradea organizeaza licitatie
publica cu plic inchis. 1.Informatii privind autoritatea
contractanta Primaria Municipiului Oradea, cu sediul
in mun. Oradea-410100, Piata Unirii nr.1, jud.Bihor,
Cod fiscal: RO35372589, tel/fax: 0259/436.276, tel:
0359/459625; e-mail: primarie@oradea.ro, e-mail
persoana contact: orasel@oradea.ro. 2.Informatii
privind obiectul licitatiei: Inchirierea a: 7.casute din
lemn cu suprafata de 7,5mp si o casuta cu suprafata
de 18,5 mp+9,2mp-terasa, situate pe domeniul public
al mun. Oradea, in incinta parcului Oraselului Copiilor. 3. Data limita de depunere a ofertelor: 17.03.2022,
ora 12:00. 4. Data desfasurarii sedintei de deschidere
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a ofertelor cu documentele de calificare si a ofertelor
financiare 18.03.2022, ora 11. 5. Documentatia de
atribuire se gaseste pe site-ul: www.oradea.ro, sectiunea-Licitatii.
l Debitorul Moldocons Grup SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii
SPRL, scoate la vanzare: 1.Proprietate imobiliara
”teren extravilan” in suprafata de 2500 mp. situat in
Comuna Blejoi, Sat Blejoi, Tarlaua 5, Parcela 60/1,
Judet Prahova, avand nr. cadastral 29359, inscris in
(CF sporadic 23125) Cartea Funciara nr. 29359 a
Comunei Blejoi, Judet Prahova. Pret pornire licitatie
–35.000,00 Euro exclusiv TVA. Pretul Caietului de
sarcini pentru proprietatea imobiliara ”teren extravilan„ - 2.000,00 Lei exclusiv TVA. Pretul de pornire
al licitatilor pentru proprietatea imobilara ”teren
extravilan„ reprezinta 100% din valoarea de piata
exclusiv TVA, aratata in Raportul de Evaluare; Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea
in contul nr. cod IBAN RO46 UGBI 0000 2820 0687
7RON deschis la Garanti Bank SA -Suc. Ploiesti pana
la orele 14.00 am din preziua stabilita licitaţiei, a
garantiei de 10% din pretul de pornire a licitatiei;
-achizitionarea pana la aceeasi data a Caietului de
sarcini pentru proprietatea imobiliara aflata in patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar.
Pentru imobilul ”teren extravilan„ prima sedinta de
licitatie a fost fixata in data de 04.03.2022, ora 11:00,
iar daca bunul nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data de 11.03.2022;
18.03.2022; 25.03.2022; 01.04.2022, ora 11:00. Toate
sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova. Pentru relatii suplimentare sunati la telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimentare si vizionare
apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
l Debitorul SC D&G Agricolture Enterprise SRL societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu
sediul în Dr. Tr. Severin, str.George Cosbuc nr. 3A,
jud. Mehedinti, J25/272/2006, C.U.I. 18704890, prin
lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL
Filiala Timis, cu sediul ales in Dr. Tr. Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud. Mehedinti, CUI 38704372,
inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant
asociat coordonator Serban Valeriu, in dosarul nr.
1726/101/2019 – Tribunalul Mehedinti, scoate la
vânzare urmatoarele bunuri mobile: 1. Autoutilitara
marca Mitsubishi L200, culoare verde, combustibil
motorina, an fabricatie 2004, capacitate cilindrica
2477 cu numar de inmatriculare MH 04 RUE la
valoarea de piata de 2100 euro echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii, exclusiv TVA; 2. Autoturism M1 Jeep Grand Cherokee 2.7 TD, combustibil
motorina, an fabricatie 2004, cu numar de inmatriculare MH 48AGG la valoarea de piata de 600 euro
echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii,
exclusiv TVA. Preturile nu sunt afectate de TVA.
Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar
din Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti la data de 22.03.2022, orele 14:00. Titlul executoriu în baza căruia administratorul judiciar
procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise
anterior, il reprezinta sentinta nr. 43 din data de
06.10.2021, de deschidere a procedurii falimentului
impotriva debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise
SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II
- a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în
dosarul nr. 1726/101/2019. Participarea la licitaţie este
condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise
SRL, pana la data de 21.03.2022 orele 17.00 a unei
cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru bunul
mobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze precum
și achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 300,00
lei plus TVA. Cont deschis la Banca Romaneasca S.A.
sub nr. RO11BRMA0999100087949896. 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: office@consultant-insolventa.ro. Avand in vedere măsurile de prevenire a
răspândirii virusului COVID 19 (CORONAVIRUS),
precum si a ordonantelor militare emise, administratorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa
aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura
in care se doreste participarea fizica se impune
prezenta unui singur participant care sa respecte
masurile impune de autoprotectie (masca, manusi,
halat, etc.). Somam pe toti cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor mobile descrise anterior sa
anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută
de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele:
0756482035, 0742592183 0252/354399, email office@
consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis, prin ec. Serban
Valeriu.
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l 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 administrator judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in
Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti,
CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918,
prin reprezentant Serban Valeriu, scoate la vânzare, la
preturile diminuate cu 50% fata de preturile stabilite
prin Raportul de Evaluare nr. 21/24.02.2020 conform
hotarare adunare creditori din data de 27.07.2021,
urmatoarele bunuri imobile: Teren si vita de vie in
suprafata de 212.500 mp situate in comuna Punghina,
jud. Mehedinti, nr. CF 50225 si nr cadastral 50225 la
pretul de pornire a licitatie in suma de 325.125,00
Euro, Teren si vita de vie in suprafata de 60.938 mp
situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF
50171 si nr cadastral 50171 la pretul de pornire a licitatie in suma de 93.235,00 Euro; Teren si vita de vie in
suprafata de 66.000 mp situate in comuna Punghina,
jud. Mehedinti, nr. CF 50175 si nr cadastral 50175 la
pretul de pornire a licitatie in suma de 100.980,00
Euro, Teren si vita de vie in suprafata de 84.000 mp
situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF
50173 si nr cadastral 50173 la pretul de pornire a licitatie in suma de 128.520,00 Euro, Teren si vita de vie
in suprafata de 320.546 mp situate in comuna
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50092 si nr cadastral
50092 la pretul de pornire a licitatie in suma de
490.435,00 Euro, Teren si vita de vie in suprafata de
56.600 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50267 si nr cadastral 50267 la pretul de
pornire a licitatie in suma de 86.597,50 Euro, Teren si
vita de vie in suprafata de 90.834 mp situate in
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50072 si nr
cadastral 50072 la pretul de pornire a licitatie in suma
de 138.975,00 Euro, Total suprafata de teren si vita de
vie valorificata in bloc - 891.418 mp. Valoarea totala a
bunurilor este de 1.363.867,50 Euro, pret neafectat de
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii). Licitaţia va avea loc la biroul administratorului
judiciar din Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud.
Mehedinti la data de 28.02.2022, orele 14:00. Titlul
executoriu în baza căruia administratorul judiciar
procedează la vânzarea bunurilor 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, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II
- a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în
dosarul nr. 1726/101/2019. Creditori ipotecari:
DGRFP Craiova AJFP Mehedinti, U.A.T. Com
Punghina, M.C. Vivai Italia S.C.A. si Cabinet Av.
Predescu Daniela. Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al
debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL, pana
la data de 25.02.2022 orele 17.00 a unei cauţiuni de
10% din preţul de pornire pentru bunul imobil pe care
intentioneaza sa-l achizitioneze precum și achiziţionarea 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: office@consultant-insolventa.ro. Avand in vedere măsurile de prevenire a
răspândirii virusului COVID 19 (CORONAVIRUS),
precum si a ordonantelor militare emise, administratorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa
aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura
in care se doreste participarea fizica se impune
prezenta unui singur participant care sa respecte
masurile impune de autoprotectie (masca, manusi,
halat, etc.). Somam pe toti cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor imobile descrise anterior sa
anunte administratorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele:
0756482035, 0742592183 0252/354399, email office@
consultant-insolventa.ro. Administror judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis.
l 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,
Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis,cu sediul
ales in Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr.
0918, prin reprezentant asociat coordonator Serban
Valeriu, scoate la vânzare, urmatoarele bunuri mobile:
- Grapa cu discuri Terradisc 6001 TEGOSEM, seria
VBP00070008004272, producator 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
28.02.2022 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
insolvență 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 25.02.2022, 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 telefoanele
0756482035, 0252/354399. Lichidator Judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis.
l Debitorul Popovici Nelu Persoana Fizica Autorizata cu sediul în sat Zlagna nr. 65, com.Turnu Ruieni,
jud. Caras – Severin, F11/496/2015, C.U.I. 34952987,
prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL
Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.Tr. Severin, str.
Zabrautului nr. 7A, jud.Mehedinti, CUI 38704372,
inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant
asociat coordonator Serban Valeriu, conform Sentintei
nr. 11 din data de 23.01.2020, pronunţată de Tribunalul Caras Severin, Secţia a II - a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr.
2427/115/2019, scoate la vânzare, la pretul diminuat
cu 20% fata de pretul stabilit prin Raportul de
Evaluare nr. 20258/28.06.2021, bunurile mobile: Tr a c t o r D e u t z F a h r 6 1 5 5 c u s e r i a
WSXCA40200LD50228, An fabricatie 2018, Culoare
Verde, Stare: Foarte buna, Ore functionare 60, la
pretul de pornire al licitatiei de 62.400 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
5.600 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 720 Euro Exclusiv T.V.A (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii). Total valoare bunuri
mobile valorificate in bloc 68.720 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 23.03.2022 orele 14:00.
Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar
procedează la vânzarea bunurile mobile, conform
Raportului de evaluare nr. 20258/28.06.2021 o reprezinta Sentința nr. 11 din data de 23.01.2020 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către
judecătorul sindic în dosarul de insolvență nr.
2427/115/2019. Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al
debitoarei Popovici Nelu PFA pana la data de
22.03.2022 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. RO11 BRMA 0999 1000 9049 7019. 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. Avand in vedere măsurile de prevenire a
răspândirii virusului COVID 19 (CORONAVIRUS),
precum si a ordonantelor militare emise, lichidatorul
judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa aiba
loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura in
care se doreste participarea fizica se impune prezenta
unui singur participant care sa respecte masurile
impune de autoprotectie (masca, manusi, etc.). Relaţii
suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0252/354399,
email office@consultant-insolventa.ro. Lichidator
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis.
l Debitorul SC Vildro Prod SRL cu sediul în Dr. Tr.
Severin str. Numa Pompiliu, nr. 30, jud. Mehedinţi,
J25/1812/1994, CIF: 6752916, aflata în procedură de
faliment in bankruptcy, en faillite în dosar nr.
1168/101/2010 prin lichidator judiciar Consultant
Insolvență SPRL reprezentat de asociat coordonator
Popescu Emil, cu sediul procesual în Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi, scoate la vânzare
conform hotararii adunarii creditorilor din data de
27.01.2021: - Bunul imobil Teren intravilan in suprafata de 42000 mp din acte si 42141 mp masurata,
numar C.F. 50182 situat în com. Izvoru Bârzii, nr.
cadastral: 70, jud. Mehedinți Nr. cadastral
70/24.11.2000, la pretul de 200.000 lei plus TVA aflat
in garantia creditorului Kruk Romania SRL (Accesul
la proprietate se realizeaza pe un drum de servitute,
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drum de pamant, conform declaratiei nr. 1544 din
data de 08.08.2001 autentificata de BNP Ilie Serban).
Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar
procedează la vânzarea bunului mobil descris anterior,
o reprezinta sentinta nr.113/2013 din data de
29.03.2013 de deschidere a procedurii de faliment
pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de
insolvență nr.1168/101/2010. Licitaţia va avea loc la
biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la data de
23.03.2022 orele 15:00. Informam toti ofertanţii care
vor să participe la sedinta de licitaţie faptul că sunt
obligaţi să depuna o garanţie reprezentand 10% din
preţul de pornire al licitaţie si sa achiziționeze caietul
de sarcini in suma de 500 lei plus TVA. Cont unic de
insolvență: RO77 CECE MH01 01RO N009 3760
deschis la CEC Bank. Invităm pe toti cei care vor sa
participe la ședinţa de licitaţia din data de 23.03.2022
să depună oferte de cumpărare pana la data de
22.03.2022 orele 1700 dovada de consemnare a
pretului de 10%. Somam pe toti cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor imobile descrise anterior sa
anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută
de lege. Avand in vedere măsurile de prevenire a
răspândirii virusului COVID 19 (CORONAVIRUS),
precum si a ordonantelor militare emise, administratorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa
aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura
in care se doreste participarea fizica se impune
prezenta unui singur participant care sa respecte
masurile impune de autoprotectie (masca, manusi,
etc.). Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din loc.
Dr. Tr. Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul Mehedinţi, telefoane: 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau
la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro.
Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.
l Debitorul SC Consov SGM SRL – in faliment, in
bankruptcy, en faillite, cu sediul în Bechet, str. Nisipului nr. 6, jud. Dolj, CIF: 33558055, J16/1411/2014,
aflat în procedura 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.autorizata 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 deschidere 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 Mehedinţi la data de 08.03.2022
orele 14:00. Participarea 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. RO11BRMA
0999100095497563. 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 telefon-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 Mehedinţi. Lichidator
judiciar, Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Emil Popescu.
l Debitorul SC Repede SRL –, cu sediul în localitatea Dr.Tr.Severin, b-dul Carol I, nr.14, jud.Mehedinţi, CIF: 17052039, J25/625/2004, aflata în
procedură de faliment in bankruptcy, en faillite în
dosar nr. 4822/101/2016 prin lichidator judiciar
Consultant Insolvență SPRL reprezentat de Popescu
Emil, cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului,
nr.7A, jud.Mehedinţi, scoate la vânzare conform
hotararii adunarii creditorilor din data de 18.05.2021:
Proprietate imobiliara formata din: - cladire P+1+M
cu Sc la sol = 145,46 m, Scd = 436,38 mp si Su =
372,73 mp avand numar cadastral 3264-C1 situata in
Mun. Dr. Tr. Severin, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 40,
jud. Mehedinţi, ce apartine debitoarei SC Repede
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SRL; teren intravilan cu S = 106 mp, avand numar
cadastral 3264, situat in Mun. Dr. Tr. Severin, str.
Dimitrie Bolintineanu nr. 40, jud. Mehedinţi, ce
apartine debitoarei SC Repede SRL; Teren intravilan
cu S=204 mp., Nr. cadastral 53901, situat in Mun. Dr.
Tr. Severin, str. Brancoveanu nr. 3, jud. Mehedinti, ce
apartine debitoarei SC Repede SRL; Teren intravilan
cu S=214 mp., nr. cadastral 209, situat in Mun. Dr. Tr.
Severin, str. Bolintineanu nr. 40, jud. Mehedinti, ce
apartine debitoarei SC Repede SRL; Teren intravilan
cu S= 100 mp – in concesiune pana la data de
25.03.2058, ce apartine Primariei Mun. Dr. Tr. Severin,
situat in Mun. Dr. Tr. Severin, str. Bolintineanu nr. 1,
jud. Mehedinti. Valoarea totala a proprietatii imobiliare este in cuantum total de 174.080 Euro Exclusiv
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii), conform Completare la Raportul de Evaluare
nr. 3 din data de 15.01.2021. Titlul executoriu în baza
căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea
bunului mobil descris anterior, o reprezinta sentinta
nr.12 din data de 25.05.2020 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul
sindic in dosarul de insolvență nr.4822/101/2016.
Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar
din Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 09.03.2022 orele 15:00. Informam toti
ofertanţii care vor să participe la sedinta de licitaţie
faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentand 10% din preţul de pornire al licitaţie si sa achiziționeze caietul de sarcini in suma de 1000 lei plus
TVA. Cont unic de insolvență: RO11BRMA
0999100083702751 deschis la Banca Romaneasca.
Invităm pe toti cei care vor sa participe la ședinţa de
licitaţia din data de 09.03.2022 să depună oferte de
cumpărare pana la data de 08.03.2022 orele 1700
dovada de consemnare a pretului de 10%. Somam pe
toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor
imobile descrise anterior sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în
termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii
telefon: 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau email:
office@consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL.
l Anunț licitație privind concesionarea suprafeței de
373 mp teren. 1. Informații privind concedentul:
Primăria Comunei Hangu, județul Neamț, cu sediul
în comuna Hangu, județul Neamț, cod fiscal 2614449,
tel. 0233257584, e-mail primariahangu@yahoo.com
prin Primar Lupu Gavril. 2. Informații privind
obiectul concesiunii: Teren în suprafață de 373 mp,
situat în intravilanul satului Hangu, comuna Hangu,
înscris în CF nr. 51708 Hangu, nr. cadastral 51708, cu
destinația de construire anexă gospodărească. Terenul
aparține domeniului privat al comunei. 3. Informațiile
privind documentația de atribuire: se găsesc în caietul
de sarcini, documentația de atribuire se poate ridica
de la sediul Primăriei comunei Hangu, compartimentul achiziții publice, comuna Hangu, județul
Neamț. Costul și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar este de 50 lei, se poate achita cu
numerar la caseria Primăriei Hangu. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor: 16.03.2022. 4. Informații privind ofertele: Data limită de depunere a
ofertelor: 24.03.2022, ora 10°º, la secretariatul primăriei comunei Hangu, jud. Neamț, într-un exemplar. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 24.03.2022, ora 12:00 la
Primăria comunei Hangu. 6. Instanța competentă în
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Tribunalul Neamț, Bulevardul
Decebal nr. 5, localitatea Piatra Neamț, e-mail:
tr-neamț@just.ro, tel:0233212717, fax: 0233232363. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 21.02.2022.
l 1.Informaţii 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: Comuna Țepu, județul
Galați, str.Ștefan cel Mare, nr.204, cod poștal 807305,
tel.0236.869.002, fax: 0372.895.803, mobil:
0732.334.423, e-mail: primariatepu@yahoo.com. 2.
Informaţii generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: Închiriere teren
în suprafață de 1200mp și clădire P+1, aparținând
domeniului public al Comunei Țepu, situat în intravilanul Comunei Țepu, T43, P395/4, județul Galați.
Închirierea se face conform O.U.G. 57/2019 și H.C.L.
nr. 10/10.02.2022. 3.Informații privind documentația
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul Comunei
Țepu, str.Ștefan cel Mare, nr. 204, județul Galați,
Compartiment Registratură și Relații cu Publicul.
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Registratură și Relații cu

www.jurnalul.ro
Publicul din cadrul Comunei Țepu, str.Ștefan cel
Mare, nr.204, județul Galați. 3.3.Costul și condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G.57/2019, privind
Codul administrativ: 50 Lei/exemplar, care se achită la
Casieria Comunei Țepu, str.Ștefan cel Mare, nr.204.
3.4.Data-limită privind solicitarea clarificărilor:
02.03.2022, ora 16.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 10.03.2022,
ora 09.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Comuna Țepu, județul Galați, cu sediul în str.Ștefan
cel Mare, nr.204, cod poștal 807305, parter, Compartiment Registratură și Relații cu Publicul. 4.3.Numărul
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un
exemplar original. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
10.03.2022, ora 10.00, la sediul Comunei Țepu, județul
Galați, cu sediul în str.Ștefan cel Mare, nr.204, cod
poștal 807305, etaj 1, sala de ședințe. 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
Galați, Secția Contencios-Administrativ, Galați, str.
Brăilei, nr.153, județul Galaţi, telefon 0236/460.027,
e-mail: trgalati@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 16.02.2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e-mail, persoană de contact: Municipiul Calafat,
Str. Tudor Vladimirescu nr.24, judetul Dolj, telefon
0251/231.424, fax 0251/232.884, e-mail: primariacalafat@yahoo.com, cod fiscal 4554424. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: teren intravilan în
suprafață de 240mp, situat în Municipiul Calafat,
Str.1 Mai nr. 1H, județul Dolj, aparținând domeniului
public al Municipiului Calafat, conform caietului de
sarcini aprobat prin H.C.L. nr. 69/18.06.2021 și temeiului legal O.U.G. nr. 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, Secretariat. 3.2.
Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care se
poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Secretariatul Primăriei Municipiului Calafat,
Str.Tudor Vladimirescu nr.24, județul Dolj. 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: 10 lei/
exemplar, se achită numerar la Casieria Primăriei
Municipiului Calafat, Str. Tudor Vladimirescu nr.24,
județul Dolj. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 18.03.2022, ora 14.00. 4.Informații privind
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
29.03.2022, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Secretariatul Primărie Municipiului
Calafat, Str.Tudor Vladimirescu nr.24, județul Dolj.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în
două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.
5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică
de deschidere a ofertelor: 29.03.2022, ora 11.00,
Primăria Municipiului Calafat, municipiul Calafat,
Str.Tudor Vladimirescu nr.24, județul Dolj. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului
Dolj, municipiul Craiova, Str.Brestei nr.12, județul
Dolj, telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851, e-mail:
tr-dolj@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
23.02.2022.
l 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: Orașul Târgu Frumos,
Str.Cuza Vodă nr.67, judeţul Iași, telefon
0232/710.906, fax 0232/710.330, e-mail: secretariat@
primariatgfrumos.ro, cod fiscal 4541068. 2.Informații
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: 5 (cinci) spaţii cu destinaţia de cabinet
medical, astfel: spaţiu în suprafaţă totală de 10,25mp,
liber de sarcini, având număr cadastral 60219-C2U35, aparţinând domeniului privat al Orașului Târgu
Frumos, situat în incinta Policlinicii Orașului Târgu
Frumos „Dr.Titus Scântee”, Str.Petru Rareș nr.58,
c o n f o r m H . C . L . n r. 5 8 / 3 0 . 0 6 . 2 0 2 1 ș i
O.U.G.nr.57/03.07.2019; spaţiu în suprafaţă totală de
9,95 mp, liber de sarcini, având număr cadastral
60219-C2-U36, aparţinând domeniului privat al
Orașului Târgu Frumos, situat în incinta Policlinicii

Orașului Târgu Frumos „Dr.Titus Scântee”, Str.Petru
Rareș nr.58, conform H.C.L. nr. 58/30.06.2021 și
O.U.G. nr. 57/03.07.2019; spaţiu în suprafaţă totală de
10,43mp, liber de sarcini, având număr cadastral
60219-C2-U38, aparţinând domeniului privat al
Orașului Târgu Frumos, situat în incinta Policlinicii
Orașului Târgu Frumos „Dr.Titus Scântee”, Str.Petru
Rareș nr.58, conform H.C.L. nr. 58/30.06.2021 și
O.U.G. nr. 57/03.07.2019; spaţiu în suprafaţă totală de
10,59mp, liber de sarcini, având număr cadastral
60219-C2-U39, aparţinând domeniului privat al
Orașului Târgu Frumos, situat în în incinta Policlinicii
Orașului Târgu Frumos „Dr.Titus Scântee”, Str.Petru
Rareș nr.58, conform H.C.L. nr. 58/30.06.2021 și
O.U.G. nr. 57/03.07.2019; spaţiu în suprafaţă totală de
31,47mp, liber de sarcini, având număr cadastral
60219-C2-U41, aparţinând domeniului privat al
Orașului Târgu Frumos, situat în incinta Policlinicii
Orașului Târgu Frumos „Dr.Titus Scântee”, Str.Petru
Rareș nr. 58, conform H.C.L. nr. 11/27.01.2021 și
O.U.G. nr. 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 solicitare scrisă de la
Compartimenul Administrarea Patrimoniului -Orașul
Târgu Frumos. 3.2.Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Compartimentul Administrarea Patrimoniului -Orașul Târgu Frumos, Str.Cuza Vodă nr.67,
județul Iași. 3.3.Costul și condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 10 Lei
care se pot achita numerar la Casieria Orașului Târgu
Frumos, Str.Cuza Vodă nr.67, județul Iași.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
09.03.2022, ora 15.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 17.03.2022,
ora 15.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Registratura Orașului Târgu Frumos, Str.Cuza Vodă
nr.67, județul Iași. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: oferta se va depune
într-un singur exemplar. 5.Data și locul la care se va
desfășura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
18.03.2022, ora 10.00, în Sala de ședinţă a Orașului
Târgu Frumos, Str.Cuza Vodă nr.67, județul Iași. 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: Tribunalul Iași, orașul Iași, Str.Elena
Doamna nr.1A, județul Iași, telefon 0232/260.600, fax
0332/435.700, e-mail: tr-iasi-civ2@just.ro. 7.Data
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 23.02.2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e-mail, persoană de contact: Comuna I.C.
Brătianu, Str.Principală nr.34, județul Tulcea, telefon/
fax 0240/573.134, e-mail: primaria_icbratianu@
yahoo.com, cod fiscal 4794036. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: teren extravilan în suprafață
totală de 29,72Ha, categoria arabil, format din 24 de
loturi, conform caietului de sarcini, aparținând domeniului privat al Comunei I.C.Brătianu, județul Tulcea,
conform H.C.L. nr. 4/08.02.2022 și O.U.G. nr.
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 Juridic. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația de atribuire: se
poate obtine de la Compartimentul Juridic din cadrul
Comunei I.C.Brătianu, Str.Principală nr.34, județul
Tulcea. 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: 19 lei/exemplar, se achită numerar la Casieria Comunei I.C. Brătianu, Str.Principală nr.34,
județul Tulcea. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 09.03.2022, ora 14.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 17.03.2022, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Compartimentul Urbanism din
cadrul Comunei I.C. Brătianu, Str. Principală nr.34,
județul Tulcea. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar, în
două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.
5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică
de deschidere a ofertelor: 18.03.2022, ora 10.00,
Comuna I.C.Brătianu, Str. Principală nr.34, județul
Tulcea. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția Contencios Administrativ și
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Fiscal a Tribunalului Tulcea, Tulcea, Str.Toamnei nr.
15, județul Tulcea, telefon 0240/504.276, fax
0240/513.077, e-mail: tribunalul-tulcea@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 23.02.2022.
l 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 Comuna Vadu
Pașii, Str. Principală nr.26, județul Buzău, telefon/fax
0238/788.109, e-mail: primaria.vadupasii@yahoo.
com, cod fiscal 4385538. 2.Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren
extravilan în suprafață de 32.300mp, aparținând
domeniului privat al Comunei Vadu Pașii, situat în
Comuna Vadu Pașii, satul Scurtești, județul Buzău,
tarlaua 93, Parcela 1261, nr.cadastral 26828, în
vederea dezvoltări unor activități economice, conform
H.C.L.nr.22/11.02.2022 și O.U.G.nr.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: documentația de atribuire va putea fi achiziționată prin solicitare scrisă de la sediul instituției.
3.2.Denumirea și adresa serviciului /compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartimentul juridic din cadrul Primăriei
Comunei Vadu Pașii, Str. Principală nr.26, județul
Buzău. 3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100Lei care se
achită numerar la Casieria Primăriei Comunei Vadu
Pașii, Str.Principală nr. 26, județul Buzău.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
11.03.2022, ora 14.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 21.03.2022,
ora 14.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Vadu Pașii, Str.Principală nr.26,
județul Buzău. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5.Data și
locul la care se va desfășura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 22.03.2022, ora 11.00, la sediul
Primăriei Comunei Vadu Pașii, Str. Principală nr.26,
județul Buzău. 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 Buzău, Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu nr.8, județul Buzău, telefon
0238/717.960, fax 0238/717.959, email: tr.buzau@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 23.02.2022.
l 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, CF4626, număr
cadastral 4626, amplasat în Comuna Brebeni, județul
Olt, aparținând domeniului privat al Comunei
Brebeni, conform H.C.L.nr.60/22.12.2021 si 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 modalitățile 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 documentaţia
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:
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: 09.03.2022, ora 15.00.
4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 17.03.2022, ora 10.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Parter, Registratura Primăriei Comunei Brebeni, 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 sedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 17.03.2022, 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 soluţio-
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narea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanţei: Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Olt, Slatina, Str.Mânăstirii nr.2, județul
Olt, telefon 0249/414.989, fax 0249/437.370, e-mail:
corespondenta-olt@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 23.02.2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei
Fulga, comuna Fulga, sat Fulga de Jos, nr.294, judeţul
Prahova, telefon/fax 0244/449.000, e-mail: primaria_
fulga@yahoo.com, cod fiscal 2845435. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: Clădire (fost Bufet), în
suprafață de 291mp, situată în comuna Fulga, sat
Fulga de Jos, identificată în Tarla 52, Curți construcții
438, conform caietului de sarcini, aparținând domeniului public al Comunei Fulga, în baza H.C.L. nr.
55/16.12.2021 și conform O.U.G.nr.57/03.07.2019,
art.332 și art.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: Prin cerere scrisă, depusă la
Registratura Primăriei Comunei Fulga.
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului /
compartimentului din cadrul instituției de la care se
poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment Achiziţii Publice aflat la sediul
Primăriei Comunei Fulga, comuna Fulga, sat Fulga
de Jos, nr.294, judeţul Prahova. 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: 100Lei, ce se achită la Casieria
Primăriei Comunei Fulga, comuna Fulga, sat Fulga
de Jos, nr.294, judeţul Prahova. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 11/03/2022, ora 10.00.
4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 21/03/2022, ora 16.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăriei
Comunei Fulga, comuna Fulga, sat Fulga de Jos,
nr.294, judeţul Prahova. 4.3. Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 22/03/2022, ora
10.00, Primăriei Comunei Fulga, comuna Fulga, sat
Fulga de Jos, nr.294, judeţul Prahova. 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
Prahova, Ploiești, Str.Văleni 44, judeţul Prahova,
telefon: 0244/544.781, fax 0244/523.265, e-mail:
tb-prahova-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 23/02/2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e-mail, persoană de contact: Primăria Orașului
Recaș, Calea Timișoarei nr.86, județul Timiș, telefon
0356/177.278, fax 0356/177.279, e-mail: contact@
primariarecas.ro, cod fiscal 2512589. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie vândut: 5 imobile teren, aparținând domeniului privat al Orașului Recaș, identificate astfel: teren în suprafață de 6.734mp, situat în
intravilanul localității Recaș, Oraș Recaș, CF417707
Recaș (nr.CF vechi 400504), nr.cadastral 417707,
conform H.C.L. Recaș nr.44/11.02.2022 și a temeiului
legal O.U.G.nr.57/03.07.2019; teren în suprafață de
17.165 mp, situat în extravilanul Orașului Recaș,
CF417337 Recaș, nr.cadastral 417337 (tarla A 3207/1,
parcela 13), conform H.C.L.Recaș nr.45/11.02.2022 și
a temeiului legal O.U.G. nr.57/03.07.2019; teren în
suprafață de 1.618mp, situat în intravilanul localității
Herneacova, Oraș Recaș, CF416873 Recaș (nr.CF
vechi 568 Herneacova), nr.top. 459/b/1, conform
H.C.L.Recaș nr.46/11.02.2022 și a temeiului legal
O.U.G. nr. 57/03.07.2019; teren în suprafață de 8.700
mp, situat în extravilanul localității Bazoș, Oraș
Recaș, CF417772 Recaș, nr.cadastral 417772 (tarla A
232, parcela 4/2), conform H.C.L. Recaș nr.
47/11.02.2022 și a temeiului legal
O.U.G.nr.57/03.07.2019; teren în suprafață de
5.000mp, situat în extravilanul localității Bazoș, Oraș
Recaș, CF417796 Recaș, nr.cadastral 417796 (tarla A
232, parcela 5/2), conform H.C.L. Recaș
nr.48/11.02.2022 și a 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 modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției,
Serviciul Economic sau se poate consulta pe site-ul:
www.primariarecas.ro, secțiunea „Anunțuri -Lici-

anunțuri
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tații”. 3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului /compartimentului din cadrul vânzătorului, de
la care pot obține un exemplar din documentația de
atribuire: se poate obține de la Serviciul Economic din
cadrul Primăriei Orașului Recaș, Calea Timișoarei
nr.86, județul Timiș. 3.3.Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ: 50 lei/exemplar -se achită numerar la
Casieria Primăriei Orașului Recaș, Calea Timișoarei
nr.86, județul Timiș. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 11.03.2022, ora 12.00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 21.03.2022, ora 15.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Registratura Primăriei Orașului
Recaș, orașul Recaș, Calea Timișoarei nr.86, județul
Timiș. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă oferta: într-un singur exemplar, într-un plic
sigilat. 5.Data și locul la care se va desfașura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 22.03.2022, ora
13.00, Primăria Orașului Recaș, orașul Recaș, Calea
Timișoarei nr.86, județul Timiș, Sala de Ședințe. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa
de e-mail ale instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ și Fiscal
a Tribunalului Timiș, Timișoara, Piața Țepeș Vodă
nr.2, județul Timiș, telefon/fax 0256/221.990, e-mail:
tr-timis-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 23.02.2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei
Săpoca, Str.Principală nr.121, județul Buzău, telefon
0238/508.144, fax 0238/508.479, e-mail: primariasapocabz@gmail, cod fiscal 3662487. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: teren extravilan în suprafață
totală de 1.407mp, situat în Tarlaua nr.31, 32, Parcelele nr. 731, 743, 753, 754, 755, neproductiv, indentificat cu nr.cadastral 22867 și CF nr.22867, aparținând
domeniului privat al Comunei Săpoca, în scopul
amenajării unei parcări utilaje auto și depozitare
agregate, conform H.C.L. nr. 16/17.02.2022 și temeiului legal O.U.G.nr.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 și datele de
contact ale serviciului /compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: Compartimentul achiziții
publice din cadrul Primăriei Comunei Săpoca, Str.
Principală nr.121, județul Buzău. 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: 20 lei/exemplar, se achită
numerar la Casieria Primăriei Comunei Săpoca, Str.
Principală nr.121, județul Buzău. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 09.03.2022, ora 15.00.
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 17.03.2022, ora 09.00. 4.2.Adresa
la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul
achiziții publice din cadrul Primăriei Comunei
Săpoca, Str.Principală nr.121, județul Buzău.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în

două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.
5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică
de deschidere a ofertelor: 17.03.2022, ora 10.00,
Compartimentul achiziții publice din cadrul Primăriei
Comunei Săpoca, Str.Principală nr.121, județul
Buzău. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Buzău, orașul Buzău, Str. Arhitect Petre
Antonescu nr.4, judeţul Buzău, telefon 0238/717.960,
fax 0238/717.959, email: tr.buzau@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 23.02.2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei
Săpoca, Str.Principală nr.121, județul Buzău, telefon
0238/508.144, fax 0238/508.479, e-mail: primariasapocabz@gmail, cod fiscal 3662487. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: teren extravilan în suprafață
totală de 5.864mp, situat în Tarlalele nr.31, 32, 34,
Parcelele nr. 731, 743, 753, 754, 755, neproductiv,
indentificat cu nr.cadastral 22909 și CF nr.22909,
aparținând domeniului privat al Comunei Săpoca, în
scopul amenajării unei parcări utilaje agricole,
conform H.C.L.nr.17/17.02.2022 și temeiului legal
O.U.G.nr.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 și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la
care se poate obține un exemplar din documentația de
atribuire: Compartimentul achiziții publice din cadrul
Primăriei Comunei Săpoca, Str.Principală nr.121,
județul Buzău. 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: 20 lei /exemplar, se achită numerar la Casieria Primăriei Comunei Săpoca, Str.Principală nr.121,
județul Buzău. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 09.03.2022, ora 15.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 17.03.2022, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Compartimentul achiziții publice din
cadrul Primăriei Comunei Săpoca, Str.Principală
nr.121, județul Buzău. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un
singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior
și unul interior. 5. Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 17.03.2022,
ora 11.00, Compartimentul achiziții publice din cadrul
Primăriei Comunei Săpoca, Str. Principală nr.121,
județul Buzău. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Buzău, orașul Buzău, Str.
Arhitect Petre Antonescu nr.4, judeţul Buzău, telefon
0238/717.960, fax 0238/717.959, email: tr.buzau@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 23.02.2022.
l C.I.I. David Claudia -lichidator judiciar al
Comtour Lowe SRL Hunedoara -în faliment, anunță
vânzarea la licitaţie publică: Motel „Lowe” și teren
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aferent (clădire D+P+M; Sc la sol -286,75mp, S desfășurată -860,25 mp +teren intravilan 1.224mp) situat
în Deva, str.Santuhalm nr.1, jud.Hunedoara; Motel
„Lowe” și teren aferent (clădire D+P+M; Sc la sol
-286,75mp, S desf. -860,25mp +teren intravilan
1.224mp) situat în Deva, str.Santuhalm nr.1, jud.
Hunedoara; Preț de pornire: 400.743Eur. Licitaţia va
avea loc la sediul lichidatorului din Deva, bd.1
Decembrie, bl.2, parter, în data de 11.03.2022, orele
10.30. În caz de neadjudecare, licitația se va relua la
datele de 18.03.2022 și 25.03.2022, în același loc, la
aceeași oră și de la același preț de pornire. Ofertanţii
trebuie să se prezinte la sediul lichidatorului cu min.24
ore înaintea licitaţiei, pentru depunerea garanției de
participare (10% din preţul de pornire) și pentru
achiziţionarea caietului de sarcini. Prețul caietului de
sarcini este de 2.500 Lei. Informaţii suplimentare se
pot obţine la tel.0254/213.044 sau 0745.609.484.
l Oficiul Național de Prevenire și Combatere a
Spălării Banilor, cu sediul în București, str.General
Ion Florescu, nr.1, sector 3, organizează, începând cu
data de 24 februarie 2022, procedura de selecție de
oferte în vederea atribuirii unui acord-cadru, având
ca obiect închirierea unui spațiu într-o clădire de
birouri, dotat cu utilităţi și spaţii de parcare, cu destinaţie de sediu administrativ necesar funcţionării
Oficiului Național de Prevenire și Combatere a
Spălării Banilor, inclusiv asigurarea serviciilor de
mentenanţă/întreţinere. Documentația este pusă la
dispoziția operatorilor economici interesați să depună
oferta prin anunțul de publicitate postat în SEAP,
precum și pe site-ul oficial al instituției: www.onpcsb.
ro, secțiunea Achiziții Publice.
l Debitorul Euroconstruct Trading 98 SRL -in reorganizare, prin administrator judiciar Dinu, Urse si
Asociatii S.P.R.L., scoate la vanzare 1 apartament
amplasat in Comuna Corbeanca, sat Petresti, Str.
Radarului, nr. 9F, Jud. Ilfov, avand pretul de pornire
(la care se adauga TVA) dupa cum urmeaza: Nr. Crt.
1, Scara B, Etaj 1, Nr. Ap 5, Nr. Camere 3, Valoare
apartament 109.648,60 euro (fara TVA), Valoare
mobilier 11.173.00 euro (fara TVA), Valoare loc
parcare 4.000,00 (fara TVA). Participarea la licitatie
este conditionata de achizitionarea Caietelui de
sarcini, de consemnarea in contul nr. RO53 RNCB
0070 0024 5997 0489, deschis la Banca Comerciala
Romana S.A., sub sancţiunea decăderii, cel mai târziu
cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru sedinta
de licitatie, a garantiei de 10% din pretul de pornire a
licitatiei, precum si de depunerea, in acelasi termen, a
documentelor indicate in Caietul de sarcini. Pretul
Caietului de sarcini este de 500 lei +TVA. Pentru
imobilul mentionat mai sus prima sedinta de licitatie
a fost fixata in data de 04.03.2022, ora 1500, iar daca
bunurile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarea
sedinta de licitatie va avea loc in data de 18.03.2022,
la ora 15.00. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul social al administratorului judiciar cu
sediul in Bucuresti, Str. Buzesti, nr.71, etaj 5, cam.
502-505, sector 1, Bucuresti. Pentru relatii suplimentare sunati la tel.: 021.318.74.25, dinu.urse@gmail.
com. Anuntul poate fi vizualizat pe site-ul www.dinuurse.ro.

PIERDERI
l Weizmann Ariana & Partners, mandatar al S.C.
Homplex S.R.L. declar pierdut certificatul pentru
marca H, cu nr. 153792.

