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OFERTE SERVICIU
l SC KG&H Wood Prod And Trade CO 
SRL angajează muncitori calificați/necali-
ficați pentru fabrica din jud. Hunedoara, 
com.Bretea Streiului, salariu 2.550Lei/
lună, contract de muncă și bonuri de 
masă și cazare gratis. Relații la tel. 
0744.665.656.

l West Co Impex angajează pentru 
fabrica din Zalău muncitori necalificați 
din România sau din străinătate. Se oferă 
cazare. Cv-uri la: hr@westcompany.ro

l SC IL Caminetto SRL, CUI: 32307489 
din Brașov angajează lucrător bucătărie 
(spălător vase mari). CV la: off ice@
jobtips.ro

l Anunț amânare concurs. În temeiul 
art.38 alin.(1) lit.b din H.G.nr.286/2011 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor contrac-
tuale și a criteriile de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările 
ulterioare, Spitalul Județean de Urgență 
Slatina, jud.Olt, str. Crișan nr.5, anunță 
amânarea concursului pentru ocuparea 
postului contractual vacant de: -Un post 
vacant de medic, specialitatea medicină 
generală la Serviciul de Management al 
Calității Serviciilor de Sănătate: -proba 
scrisă în data de 25.07.2022, ora 09.00; 
-proba interviu, în termen de 4 zile lucră-
toare de la proba scrisă. Astfel: -cu relu-
area procedur i i  de organizare ș i 
desfășurare. Prin acest anunț amânăm 
concursul publicat în cotidianul Jurnalul 
din data de 30.06.2022, nr.1171 (8483).

VÂNZĂRI IMOBILIARE
l Vând teren 3.000mp cu casă bătrâ-
nească, curent 380 V, apă curentă, cana-
lizare, asfalt, 15 km Craiova, jud. Dolj. 
Tel.0740.895.691.

CITAȚII
l SCP Insolvein SPRL Timișoara, repre-
zentată de ec. Ignea Daniel, în calitate de 
lichidator numit prin Încheierea Civilă 
nr.1358/17.04.2019 dată de Judecătoria 
Timișoara în dosarul nr.1404/252/2019, 
prin care s-a constatat dizolvarea Asoci-
ației de Binefacere Boldog, vă aduce la 
cunoștință faptul că a îndeplinit toate 
operațiunile de lichidare și dizolvare a 
asociației, procedura de lichidare fiind 
încheiată.

l Dicu Florică, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Sat Poiana, Comuna Poiana, 
Nr.1054, Județul Dâmbovița, este 
chemat la Judecătoria Brașov, cu sediul 
în Municipiul Brașov, B-dul.15 Noiem-
brie, Nr.45, Județul Brașov, camera SALA 
J1, în ziua de 15.09.2022, Completul C34, 
ora 10.00, în calitate de Pârât, în cauza 
c e  f a c e  o b i e c t u l  d o s a r u l u i 
nr.20891/197/2021- succesiune- în 
proces cu Munteanu Dumitru, cu domici-
liul ales la Cabinet de Avocat Stăncioiu 
Răsvan-Toma, în calitate de Reclamant.

l SCP Insolvein SPRL Timișoara, repre-
zentată de ec. Ignea Daniel, în calitate de 
lichidator numit prin Încheierea Civilă 
nr.1358/17.04.2019 dată de Judecătoria 
Timișoara în dosarul nr.1404/252/2019, 
prin care s-a constatat dizolvarea Asoci-
ației Club Sportiv Nitchidorf, vă aduce la 
cunoștință faptul că a îndeplinit toate 
operațiunile de lichidare și dizolvare a 
asociației, procedura de lichidare fiind 
încheiată.

DIVERSE
l Elektra Power SRL, titular al Planului 
Urbanistic Zonal amplasat in Extravilan 
Cernavoda anunta publicul interesat ca 
s-a depus documentatia in vederea obti-
nerii avizului de mediu pentru avizarea 
planului urbanistic zonal pentru realizare 
parc eolian si parc fotovoltaic generat de 
parcelele cu nr. cadastral 101107, 
101106, 105026 si 105031, extravilan 
Cernavoda. Observatiile publicului se 
primesc in scris la sediul APM Constanta, 
str. Unirii nr.23, zilnic intre orele 08-16, 
in termen de 15 zile calendaristice de la 
aparitia anuntului.

l Total Wind Power SRL prin Elekrtra 
Invest SRL, titular al Planului Urbanistic 
Zonal amplasat in Extravilan Cernavoda 
anunta publicul interesat ca s-a depus 
documentatia in vederea obtinerii 
avizului de mediu pentru avizarea 
planului urbanistic zonal pentru realizare 
parc eolian si parc fotovoltaic generat de 
parcelele cu nr. cadastral 105828 SI 
105817. Obser vatii le publicului se 
primesc in scris la sediul APM Constanta, 
str. Unirii nr.23, zilnic intre orele 08-16, 
in termen de 15 zile calendaristice de la 
aparitia anuntului.

l SCP Insolvein SPRL Timișoara, repre-
zentată de ec. Ignea Daniel, în calitate de 
lichidator numit prin Încheierea Civilă 
nr.1358/17.04.2019 dată de Judecătoria 
Timișoara în dosarul nr.1404/252/2019, 
prin care s-a constatat dizolvarea Asoci-
ației Caritas a Diecezei Timișoara- Asoci-
ația Lugoj, vă aduce la cunoștință faptul 
că a îndeplinit toate operațiunile de 
lichidare și dizolvare a asociației, proce-
dura de lichidare fiind încheiată.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Negrești, din județul Neamț, anunță 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadastrale 
nr.42, 43, 75 începând cu data de 
02.08.2022, pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice, la sediul Primariei com.
Negrești, jud.Neamt, conform art.14, 
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a 
publicității imobiliare nr.7/1996, republi-
cată, cu modificările și completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea f i 
depuse la sediul primăriei Negrești, și pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară.

l În conformitate cu prevederile Legii 
Apelor nr.107/1996, cu modificările și 
completările ulterioare, titularul Nicola 
Vasile, Micle Nicolaie Gheorghe, Micle 
Carmen Elena, Zavolan Mihai-Doru și 
Zavolan Anca-Veronica, cu sediul în 
Moșnița Nouă, strada Bisericii, nr.6, 
județul Timiș, tel.0752.291.918, intenți-
onez să solicit de la Administrația Bazi-
nală de Apă Banat avizul de Gospodărire 
a Apelor pentru proiectul: P.U.Z. -Dezvol-
tare zonă rezidențială cu funcțiuni 
complementare, dotări și servicii, extra-
v i l a n  M o ș n i ț a  N o u ă ,  p a r c e l a  c u 
C.F.nr.412981 și nr.419557, județul Timiș. 
Această investiție este nouă, urmând a fi 
realizată din surse proprii de către Nicola 
Vasile, Micle Nicolaie Gheorghe, Micle 
Carmen Elena, Zavolan Mihai-Doru și 
Zavolan Anca-Veronica. Persoanele care 
doresc să obțină informații suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de Gospo-
dărire a Apelor pot contacta solicitantul 
de aviz la adresa menționată. Persoanele 
care doresc să transmită observații, 
sugestii și recomandări se pot adresa 
solicitantului sau la adresa: B-dul 16 
Decembrie 1989 nr.2, Timișoara, județul 
T imiș, telefon: 0256.491.848, fax: 
0256.491.798, e-mail: dispecer@dab.
rowater.ro, după data de 03.08.2022.

l Anunt public privind dezbaterea 
publica S.C. STRABAG S.R.L. S.C. 
STRABAG S.R.L. cu sediul social in 
Bucuresti, Calea 13 Septembrie 
nr.90, sect.5, CUI-RO6891914, RC 
J40/13563/1994 anunta publicul 
interesat asupra depunerii rapor-
tului pr iv ind impactul asupra 
mediului si a studiului de evaluare a 
impactului asupra corpului de apa 
pentru proiectul „Construire bazin 
piscicol agrement cu extragere de 
agregate minerale de balastiera in 
perimetrul X, com.Domnesti, jud.
Ilfov“, propus a fi amplasat in Balas-
tiera Domnesti, com.Domnesti, sat.
Domnesti DE 1, jud.Ilfov. Tipul 
d e c i z i e i  p o s i b i l e  l u a t e  d e  
A.P.M.ILFOV poate fi emiterea acor-
dului de mediu sau respingerea 
solicitarii de emitere a acordului de 
mediu. Rapoartele si studiile, dupa 
caz, pot fi consultate la sediul auto-
ritatii competente pentru protectia 
mediului cu sediul in Aleea Lacul 
Morii nr.1, Sect.6, Bucuresti si la 
sediul S.C. STRABAG S.R.L. in Bucu-
resti, Calea 13 Septembrie nr.90, 
s e c t . 5 ,  C U I  R O 6 8 91 914,  R C 
J40/13563/1994, in zilele de in 
zilele de Luni-Joi, intre orele 09:00-
16:30 si Vineri intre orele 09:00-
14:30. Documentele mentionate 
sunt disponibile si la urmatoarea 
adresa de internet: http://www.
anpm.ro/web/apm-ilfov/documen-
te-procedura-eim-si-ea/- /asset_
publisher/Wzb2ztRkJWtj/content/
documentatii-procedu-
ra -acord-mediu- 2022?_101_
INSTANCE_Wzb2ztRkJWtj_redirec-
t=http%3A%2F%2Fwww.anpm.
ro%2 Fweb%2Fapm-ilfov%2Fdocu-
mente-procedura-eim-siea% 
3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_
Wzb2ztRkJWtj%26p_p_lifecy-
cle%3D0%26p_p_ 
state%3Dnormal%26p_p_
mode%3Dview%26p_p_col_
id%3Dcolumn- 2%26p _ p _col_
count%3D1&redirect=htt-
p%3A%2F%2Fwww.anpm.
ro%2Fweb%2Fap m-ilfov%2Fdocu-
mente-procedura-eim-siea% 
3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_
Wzb2ztRkJWtj%26p_p_lifecy-
cle%3D0%26p_p_ 
state%3Dnormal%26p_p_
mode%3Dview%26p_p_col_
id%3Dcolumn- 2%26p _ p _col_
count%3D1. Dezbaterea publica a 
raportului privind impactul asupra 
mediului si a studiului de evaluare a 
impactului asupra corpurilor de 
apa va avea loc la sediul A.P.M.Ilfov 
din Aleea Lacul Morii nr.1, Sect.6, 
Bucuresti, in data de 30.08.2022, 
incepand cu orele-16:00. Publicul 
interesat poate transmite in scris 
comentarii/ opinii/ obser vatii 
privind documentele mentionate la 
sediul autoritati i  competente 
pentru protectia mediului A.P.M. 
Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, 
Sect.6, Bucuresti, pana la data de 
30.08.2022.

l Număr dosar 2096/93/2018. Tribuna-
lului Ilfov, Secția Civilă. Către, Acționarii 
Timpuri Noi SA. Subscrisa, CITR Filiala 
București SPRL, cu sediul în București, 
Str.Gara Herăstrău, nr.4, Clădirea A, et.3, 
Sector 2, înmatriculată la Registrul 
Formelor de Organizare al UNPIR sub 
n r . R F O 0 4 0 1 / 2 0 0 9 ,  a v â n d  C I F 
RO26171764, în calitate de lichidator 
judiciar al societății debitoare Timpuri 
Noi SA (în faliment, in bankruptcy, en 
faillite), cu sediul social în Com.Jilava, 
Şos.Giurgiului, nr.5B, Jud.Ilfov, înmatricu-
lată la Oficiul Registrului Comerțului sub 
nr.J23/1354/2011, având CUI 326717, 
conform Sentinței nr. 3790/15.12.2020 

pronunțată de Tribunalul Ilfov, în dosarul 
nr.2096/93/2018, prin prezenta Noti-
f icăm Acționarii Timpuri Noi SA cu 
privire la propunerea lichidatorului judi-
ciar de închidere a procedurii de fali-
ment a societății debitoare Timpuri Noi 
SA cu aplicarea prevederilor art.176 lit.a) 
din Legea nr. 85/2014 privind procedu-
rile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență, urmând ca bunurile imobile 
amplasate în București, Sectorul 3, 
Splaiul Unirii, nr.165, înscrise în: -Cartea 
Funciară nr.201308 București Sectorul 3, 
nr.cadastral 201308 pentru teren și nr.
cadastral 201308-C1 pentru construcții; 
-Cartea Funciară nr.201315 pentru teren 
și 201315-C1 până la 201315-C5 pentru 
construcții, să treacă în coproprietatea 
acționarilor Timpuri Noi SA, corespun-
zător cotelor acestora de participare la 
capitalul social. În acest sens, solicităm 
tuturor acționarilor ca în termen de 30 
de zile de la publicarea prezentei Notifi-
cări, dar nu mai târziu de 01.09.2022, 
ora 18.00, să îți exprime în scris acordul 
pentru închiderea procedurii de faliment 
a Timpuri Noi SA cu preluarea bunurilor 
imobile descrise mai sus. Necomuni-
carea punctului de vedere scris până la 
data și ora indicate în prezenta Notifi-
care, este prezumat accept tacit asupra 
propunerii lichidatorului judiciar de 
închidere a procedurii de faliment a 
Timpuri Noi SA și preluarea bunurilor 
imobile conform art.176 lit.a) din Legea 
nr.85/2014. Se recomandă transmiterea 
acceptului în format electronic utilizând 
următoarea adresă de email: bucuresti@
c i t r . r o  s a u  n u m ă r u l  d e  f a x : 
021/326.60.13, până cel mai târziu în 
data 01.09.2022, ora 18.00. Pentru alte 
informații suplimentare, vă puteți adresa 
lichidatorului judiciar la email: bucu-
resti@citr.ro sau tel.: 0757.014.582. 
Persoana de contact: Anca Traian.

l S.C. Asradsil Vâlsan S.R.L., având 
sediul în comuna Mușătești, judetul 
Argeș, în calitate de proiectant pentru: 
amenajamentul fondului forestier 
p r o p r i e t a t e  p r i v a t ă  a p a r ț i n â n d 
persoanei juridice S.C.Conchim Chemical 
SRL si persoanelor fizice Valeanu Vasile, 
Scortar Gh. Mircea, Cismaru I. Gheorghe, 
Olaru Georgeta,Calin Daniela, Ionilete 
Nicolae, Badulescu Marian Cristian, 
Badulescu Adela Mariana, Deaconu 
Marin, Diaconescu Elena, Filipescu 

Stefan,  Puschiaza Petre, Puschiaza 
Vasile, în suprafață de 211,20 ha, situată  
pe raza comunelor Ionesti, Prundeni, 
Mitrofani, Valea Mare, Susani, Fauresti, 
Pausesti si Voineasa, anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a avizului de mediu pentru 
planul/programul mentionat si declan-
sarea etapei de incadrare. Pr ima 
versiune a planului/programului poate fi 
consultată la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Valcea, din mun. Rm. 
Valcea, str. Remus Bellu, nr. 6, jud. 
Valcea, de luni până joi între orele 9:00-
11:00. Observații/comentării și sugestii 
se primesc în scris la sediul A.P.M.  
Valcea, în termen de 18 zile de la data 
publicării anunțului.

SOMAȚII
l Somație. Judecătoria Ineu. Dos.nr. 
1518/246/2022. Petenta Varga Estera 
solicită înscrierea dreptului de proprie-
tate pe titlu de uzucapiune asupra imobi-
lului din c.f. 304852 Şilindia (fost c.f. 1494 
Şilindia) A.1 nr. top. 1136/a.3.1 intravilan 
în supr. de 1439 mp asupra căruia figu-
rează ca proprietar sub B.1  Almași Mihai 
Petenta susține că folosește imobilul de 
peste 40 de ani de la moartea proprieta-
rului continuu, pașnic, public și sub nume 
de proprietar. Cei interesați sunt somați 
să depună de îndată opoziție la Judecă-
toria Ineu deoarece în caz contrar în 
termen de 30 de zile de la ultima publi-
cație se va proceda la rezolvarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administratie al Soc. 
Coop. Mestesugareasca Igiena SCM., 
convoaca Adunare Generala Extraordi-
nara a membrilor cooperatori pentru 
data de 09.august 2022 la Punctul de 
Lucru nr. 4 din Arad, Calea Aurel Vlaicu 
Bl.Z. 22, ora 12.00 cu ordinea de zi 
afisata la sediu.

l Administrator unic, Cremene Fran-
cesca, al SC ARVA SA, cu sediul în Craiova, 
Str.Calea Severinului, Nr.54, înregistrată 
l a  R e g i s t r u l  C o m e r ț u l u i  s u b  N r.
J16/95/1991, Cod Fiscal RO3440529, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară la 
data de 22.08.2022, ora 11.00, la sediul 
societății, pentru toți acționarii care figu-
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rează în Registrul Acționarilor la data de 
19.08.2022 (data de referință). În cazul 
neîntrunirii cvorumului statutar și legal, 
ședința se va ține la data de 23.08.2022, 
cu aceeași ordine de zi, în același loc și la 
aceeași oră. Adunarea Generală Ordinară 
va avea următoarea ordine de zi: 1.Apro-
barea prelungirii liniei de credit acordată 
de Unicredit Bank SA în valoare de 
400.000Lei. 2.Aprobarea revizuirii liniei 
de credit cu garantie IMM Invest în 
valoare de 300.000Lei, acordată de 
Unicredit Bank. 3. Împuternicirea dnei. 
Popescu Greta în vederea tuturor forma-
lităților necesare pentru înregistrarea 
Hotărârii Generale Ordinare și depunerea 
în termen la Oficiul Registrul Comerțului 
și publicarea în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a-IV-a, inclusiv în vederea 
desemnării unei alte persoane în acest 
scop. 4.Diverse.

l Administratorul Unic al Societății 
COTNARI VIN SA, societate pe acțiuni, de 
tip închis, cu sediul social în Județul Iași, 
Oraș Podu Iloaiei, Str.Națională, Nr.135, 
înmatriculată la Registrul Comerțului de 
p e lân g ă Tr ibuna lu l  Ia ș i  sub nr.
J22/1064/2011 și cod unic de înregis-
trare 28555230 (denumită în continuare 
„Societatea”), în conformitate cu preve-
derile art.117 din Legea nr.31/1990 
privind societățile, republicată, cu modi-
f icările și completările ulterioare, 
precum și ale Actului Constitutiv al 
Societății, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor în data de 
01.09.2022, ora 11.00, în Galați, și 
Adunarea Generală Extraordinară a Acți-
onarilor în data de 01.09.2022, ora 
12.00, ambele în Galați, strada Brăilei, 
nr.163, Bl.A4, sc.1, ap.9, Județul Galați. În 
cazul în care Adunarea nu se întrunește 
legal și statutar în data menționată, 
Adunarea Generală Ordinară și Extraor-
dinară a Acționarilor se vor organiza în 
data de 02.09.2022, la aceeași oră și în 
același loc. Au dreptul să participe și să 
voteze în cadrul adunării generale toți 
acționarii  înregistrati în evidențele 
Societății- în registrul acționarilor, la 
sfârșitul zilei de 20.08.2022 considerată, 
în conformitate cu prevederile art.123 
alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind 
societățile, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, drept Dată de 
Referință pentru ținerea Adunărilor. 
ORDINE DE ZI A ADUNĂRII GENERALE 
ORDINARE A ACȚIONARILOR: 1.Apro-
barea prelungirii mandatului adminstra-
torului unic pentru un mandat de 4 
(patru) ani. 2. Aprobarea împuternicirii, 
cu posibilitate de substituire, a adminis-
tratorului unic pentru a redacta și semna 
hotărârea AGOA adoptată, și să efec-
tueze orice formalități necesare pentru a 
menționa /înregistra hotărârea la Oficiul 
Registrului Comerțului și pentru publi-
carea hotărârii în Monitorul Oficial al 

României- Partea a IV-a. ORDINE DE ZI A 
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A 
ACȚIONARILOR: 1. Aprobarea mutării 
sediului social al societății la următoarea 
adresă: localitatea Târgoviște, Str.Lami-
norului nr.8, C2, camera 3, jud.Dâmbo-
vița; 2.Se modifică actul constititiv ca 
urmare a hotărârii adoptată la punctul 1. 
3.Aprobarea împuternicirii, cu posibili-
tate de substituire, a administratorului 
unic pentru a redacta și semna hotă-
rârea AGEA adoptată și să efectueze 
orice formalități necesare pentru a 
menționa /înregistra hotărârea la Oficiul 
Registrului Comertului și pentru publi-
care hotararii în Monitorul Oficial al 
României- Partea a IV-a. Procurile de 
reprezentare vor fi depuse în original cu 
48 de ore înainte de data stabilită pentru 
adunare, sub sancțiunea pierderii exerci-
țiului dreptului de vot în adunare. Procu-
r i le vor f i  reț inute de Societate, 
făcându-se mențiune despre aceasta în 
procesul-verbal al ședinței adunării. 
Accesul acționarilor este permis prin 
simpla probă a identității acestora, 
făcută cu actul de identitate sau prin 
intermediul reprezentatului desemnat 
cu procură depusă la Societate în condi-
țiile de mai sus. Materialele de ședință 
pot fi consultate la sediul ales din Galati, 
în zilele de luni-vineri, în intervalul orar 
10.00-15.00, începând cu data publicării 
prezentului convocator în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a. Înce-
pând cu aceeași dată acționarii interesați 
pot solicita transmiterea procurilor 
speciale și buletinelor de vot prin cores-
pondență. Informațiile suplimentare 
precum și solicitările se pot obtine/
transmite și email: office.secretariat.sa@
gmail.com

l Societatea Comercială APROMATCO - 
S.A., București. Convocare. În temeiul 
art. 111 și 117 din Legea nr. 31/1990, 
modificată și republicată, administra-
torul unic Grigoriu Adrian al S.C. APRO-
MATCO S.A., persoană juridică română 
cu sediul social în București, sector 3, str. 
L ipscani nr. 33, J40/245/1991, CUI 
331730, convoacă, în temeiul art. 119 
din Legea nr. 31/1990, adunarea gene-
rală ordinară a acționarilor S.C. APRO-
MATCO - S.A. pentru data de 29.08.2022, 
ora 11:00, la Biroul Societății Profesio-
nale Notariale „Tamara Gartig și Asoci-
ații” din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 71, 
bl. 4, sc. 5, parter, ap. 191, sector 6, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Prelungirea 
mandatului administratorului unic 
Grigoriu Adrian pentru o perioadă de 4 
ani, de la 30.08.2022 până la 30.08.2026; 
2. diverse, generate de obiectul dezbate-
rilor. La adunarea generală pot participa 
toți acționarii înregistrați în Registrul 
Acționarilor S.C. APROMATCO S.A. la 
data de refer ință de 12.08.2022. 
Conform art. 1171 din Legea nr. 31/1990 

unul sau mai mulți acționari, reprezen-
tând individual sau împreună cel puțin 5 
% din capitalul social, pot solicita intro-
ducerea de noi puncte pe ordinea de zi, 
in cel mult 15 zile de la data publicarii 
convocarii. Cererile vor fi adresate admi-
nistratorului la adresa Str. A. D. Xenopol 
nr. 4, parter, ap. 2-3, Sector 1, București, 
tel. 0722575700, care va îndeplini proce-
durile privind publicarea și aducerea 
acestora la cunoștința celorlalți acțio-
nari. Fiecare acționar poate adresa 
administratorului întrebări în scris cu 
privire la activitatea societății la locul 
stabilit pentru tinerea adunarii, înaintea 
datei de desfășurare a adunării generale, 
urmând a i se răspunde în cadrul 
adunarii. În cazul în care nu se va întruni 
cvorumul necesar pentru luarea hotărâ-
rilor, conform art. 118 din Legea nr. 
31/1990, o nouă adunare generală ordi-
nară se va ține în data de 30.08.2022, 
ora 11:00, în același loc și cu aceeași 
ordine de zi. Grigoriu Adrian S.C. APRO-
MATCO SA - Administrator unic

l Convocator. În conformitate cu preve-
derile Legii nr. 31/1990, legea societă-
ților, republicată, cu modif icările și 
completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 
privind emitenții de instrumente finan-
ciare și operațiuni de piață, ale Regula-
mentului A .S.F. nr. 5/2018 privind 
emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piață și ale Actului Consti-
tutiv al ROMAERO S.A., Consiliul de 
Administrație al ROMAERO S.A. - cod 
unic de înregistrare RO 1576401, număr 
de ordine in Registrul Comer țului 
J40/3940/1991 - convoacă:  Adunarea 
Generală Ordinară a Ac ț ionar i lor 
(A.G.O.A.) la data de 25.08.2022 ora 
13.00, la sediul societății din București, 
Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, 
pentru toți acționarii înregistrați în 
Registrul Acționarilor la data de referință 
de 18.08.2022, având următoarea 
ordine de zi: 1. Alegerea a șapte adminis-
tratori provizorii, ca urmare a expirării 
mandatul de administrator al  societății 
ROMAERO S.A. al dlui. Viorel Beleuzu, 
dlui. Victor Vlad Cazana, dlui. Costel 
Enache, dnei. Luiza Mihaela Haschka, 
dlui. Mișa POPIC, dlui. Mihail-Dan Stan și 
dlui. Gabriel-Andrei Țecheră la data de 
26.08.2022. 2. Stabilirea duratei manda-
tului administratorilor provizorii aleși la 
pct.1; 3. Stabilirea indemnizației brute 
fixe lunare a administratorilor provizorii 
aleși la pct.1; 4. Aprobarea formei 
contractului de mandat ce urmează a fi  
încheiat cu administratorii provizorii 
aleși la pct.1; 5. Împuternicirea repre-
zentantului Ministerului Economiei 
pentru semnarea contrac tului de 
mandat/actului adițional la contractul de 
mandat al administratorilor provizorii 
aleși la pct.1; 6. Prezentarea și aprobarea 
rezultatului analizei efectuată prin Actul 

Constatator nr. 70211/30.05.2022 și 
Nota de completare a Actului Consta-
tator nr. 70222/08.06.2022, și, după caz, 
dispunerea de măsuri de recuperare în 
condițiile legii, conform cerinței formu-
late prin Măsura nr. II.9. din Decizia nr. 
2/20.01.2022 emisă de Departamentul 
IV din cadrul Curții de Conturi a Româ-
niei; 7. Aprobarea ex-date de 12.09.2022 
și a datei de 13.09.2022 ca dată de înre-
gistrare; 8. Aprobarea împuternicirii 
D irec torului General al  societăț i i 
ROMAERO S.A. pentru a semna docu-
mentele necesare privind înregistrarea și 
publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul 
Registrului Comerțului, persoana împu-
ternicită putând delega unei alte 
p er s oane,  s a lar iat ă  a  s o c iet ăț i i , 
mandatul său cu privire la îndeplinirea 
formalităților menționate mai sus. La 
ședință pot participa și vota numai acți-
onarii înregistrați în Registrul Acționa-
rilor societății la data de 18.08.2022, 
stabilită ca dată de referință. Documen-
tele și informațiile referitoare la proble-
mele incluse pe ordinea de zi precum și 
proiectul de hotărâre supus dezbaterii și 
aprobării A.G.O.A. sunt disponibile la 
sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul 
A.G.A., începând cu data de 25.07.2022, 
precum și pe website-ul societății 
ROMAERO S.A.: www.romaero.com. 
Unul sau mai mulți acționari reprezen-
tând, individual sau împreună, cel puțin 
5% din capitalul social au dreptul: de a 
introduce, până la data de 09.08.2022, 
puncte pe ordinea de zi a adunării gene-
rale ordinare a acționarilor, cu condiția 
ca fiecare punct să fie însoțit de o justifi-
care sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea 
generală ordinară a acționarilor; de a 
prezenta, până la data de 09.08.2022, 
proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale ordi-
nare. Fiecare acționar are dreptul să 
adreseze întrebări privind punctele de 
pe ordinea de zi a adunării generale. 
Societatea are obligația de a răspunde la 
întrebările adresate de acționari, sub 
condiția respectării art. 198 din Regula-
mentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile 
prevăzute anterior pot f i exercitate 
numai în scris (transmise prin servicii de 
curierat sau prin mijloace electronice). 
Lista cuprinzând informații cu privire la 

numele, localitatea de domiciliu și califi-
carea profesională a persoanelor 
propuse pentru funcția de administrator 
provizoriu se află la dispoziția acționa-
rilor, putând fi consultată și completată 
la propunerea acestora, la sediul 
ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., 
începând cu data de 25.07.2022. Propu-
nerile de candidați pentru funcția de 
administrator provizoriu se pot depune 
la registratura societății până la data de 
09.08.2022 sau pot fi transmise prin 
email cu semnatură electronică extinsă 
incorporată conform Legii nr. 455/2001 
privind semnatura electronică, până la 
data de 09.08.2022 la adresa office@
romaero.com, menționând la subiect: 
„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDI-
N A R Ă  A  A C Ț I O N A R I L O R  D I N 
25/26.08.2022.” Acționarii înscriși în 
registrul acționarilor la data de referință 
pot exercita dreptul de vot direct, prin 
reprezentant sau prin corespondență. 
Formularul de vot prin corespondență 
atât în limba română, cat și în limba 
engleză, se pun la dispoziția acționarilor 
la sediul societății precum și pe pagina 
de Internet a societății www.romaero.
com, începând cu data de 25.07.2022. 
Formularul de vot prin corespondență, 
completat de către acționar și însoțit de 
o copie a actului de identitate a acționa-
rului persoană fizică, respectiv Certificat 
de înreg is t r are  e l ib er at  de ORC 
împreună cu copia actului care dove-
dește calitatea de reprezentant legal al 
acestora, în cazul persoanelor juridice, 
sunt expediate sau se depun la sediul 
Societății cu cel puțin o oră înainte de 
adunare (25/26.08.2022 ora 12.00) cu 
mențiunea scrisă pe plic în clar și cu 
majuscule “VOT PRIN CORESPONDENȚĂ 
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDI-
N A R Ă  A  A C Ț I O N A R I L O R  D I N 
25/26.08.2022”. Buletinele de vot prin 
corespondență care nu sunt primite în 
forma și în termenul stipulat în prezentul 
convocator nu vor f i luate în calcul 
pentru determinarea cvorumului de 
prezență și vot precum și la numără-
toarea voturilor în Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor. În temeiul 
prevederilor legale (art. 105 alin. (10) – 
Legea nr. 24/2017, republicată), acțio-
narii pot fi reprezentați de alți acționari, 
în baza unei Împuterniciri speciale 
(Procuri speciale), înscris sub semnatură 
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privată, pusă la dispoziţie de către Consi-
liul de Administraţie sau în baza unei 
Împuterniciri generale (Procuri gene-
rale). Forma Împuternicirii speciale 
(Procurii speciale) atât în limba română, 
cât şi în limba engleză, se pun la dispo-
ziţia acţionarilor atât la sediul societăţii 
cât şi pe pagina de Internet a societăţii 
www.romaero.com şi pot fi consultate 
începând cu data de 25.07.2022. Împu-
ternicirea specială (Procura specială) se 
depune sau se poate expedia, în original, 
la societate cu cel puţin o oră înainte de 
adunare (25/26.08.2022 ora 12.00). În 
cazul în care Împuternicirea specială 
(Procura specială) se expediază prin 
poştă trebuie făcută pe plic menţiunea 
scrisă în clar şi cu majuscule “PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A 
ACŢIONARILOR DIN 25/26.08.2022”. 
Procurile speciale care nu sunt primite în 
termenul stipulat în prezentul convo-
cator nu vor fi acceptate de către Socie-
t a t e .  F o r m u l a r e l e  d e  v o t  p r i n 
corespondenţă sau împuternicirile 
speciale pot fi transmise şi prin email cu 
semnatură electronică extinsă încorpo-
rată conform Legii nr. 455/2001 privind 
semnatura electronică până cel târziu cu 
o oră înainte de adunare (25/26.08.2022 
ora 12.00), la adresa office@romaero.
com, menţionând la subiect: “PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A 
A C Ţ I O N A R I L O R  D I N  D A T A  D E 
25/26.08.2022”. Reprezentarea acţiona-
rilor în cadrul adunării generale de către 
alte persoane decât acţionarii se poate 
face şi în baza unei Împuterniciri gene-
rale (Procuri generale) valabilă pentru o 
perioadă care nu va depăşi 3 ani, permi-
ţând reprezentantului desemnat să 
voteze în toate aspectele aflate în dezba-
terea adunării generale a acţionarilor 
societăţii cu condiţia ca împuternicirea 
generală să fie acordată de către acţi-
onar, în calitate de client, unui Interme-
diar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 
20 din Legea nr. 24/2017 sau unui 
avocat.  Împuternicirile generale (Procu-
rile generale) trebuie să conţină infor-
maţi i le prevăzute la ar t .  202 din 
Regulamentul ASF nr. 5/2018 şi se 
depun/expediază la societate cu cel 
p u ţ in  o  o r ă  îna inte  d e  a dunare 
(25/26.08.2022 ora 12.00), în copie, 
cuprinzând menţiunea conformităţii cu 
originalul, sub semnătura reprezentan-
tului. Copiile certificate ale Împuternici-
rilor generale (Procurilor generale) sunt 
reţinute de societate, făcându-se 
menţiune despre acestea în procesul 
verbal al adunării generale. Acţionarii nu 
pot fi reprezentaţi în adunarea generală 
a acţionarilor, pe baza unei Împuterniciri 
generale (Procuri generale), de către o 
persoană care se află într-o situaţie de 
conflict de interese, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 105 alin. (15) din Legea 
nr. 24/2017, republicată. În cazul neîn-
trunirii condiţiilor de cvorum/validitate 
prevăzute de Actul Constitutiv al socie-
tăţii pentru prima convocare, A.G.O.A. 
se reprogramează pentru data de 
26.08.2022, în acelaşi loc, la aceeaşi oră, 
cu aceeaşi ordine de zi şi dată de refe-
rinţă. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 021/599.41.04 ;  fax 
021/319.20.82.” Preşedinte C.A. Costel 
Enache

LICITAȚII
l Debitorul SC Marinos Construct SRL 
societate in faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: 1. Proprietate imobiliara teren 
in suprafata totala din masuratori de 117 
mp. (suprafata din acte de 130 mp.), 
situat in intravilanul Mun. Ploiesti, Str. 
A.T. Laurian, Jud. Prahova, nr. 17, cadas-
tral 11321, inscris in C.F. 9997 a loc. 
Ploiesti. Pretul de pornire al licitatiei este 
de 6.435,00 Euro exclusiv TVA. Pretul 
caietului de sarcini pentru imobilele 
aflate in proprietatea Marinos Construct 
SRL, este de 500,00 Lei exclusiv TVA. 
Participarea la licitatie este conditionata 
de: -consemnarea in contul nr. RO91 
FNNB 0051 0230 0947 RO02 deschis la 
Credit Europe Bank, Sucursala Ploiesti, 
pana la orele 14 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, de la sediul lichi-
datorului judiciar. Pentru proprietatea 
imobiliara TEREN prima sedinta de lici-
t at ie  a  fos t  s t ab i l i t a  in  dat a  de 
04.08.2022, ora 15:00, iar daca bunul 
imobil nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in 
data de 11.0 8.2022;  18 .0 8.2022; 
25.08.2022; 01.09.2022, ora 15:00. Toate 
sedintele de licitatii se vor desfasura la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, 
Judet Prahova. Pentru relatii suplimen-
tare sunati la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relatii suplimentare si vizionarea apelati 
tel : 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anuntul poate fi vizualizat si pe site www.
dinu-urse.ro. Plata se va face cu OP, iar 
factura va fi emisa catre Dinu Urse si 
Asociatii SPRL, cu mentiunea pe factura a 
nr. de dosar si a societatii debitoare.

l Municipiul Petroşani – prin Serviciul 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, cu 
sediul administrativ pe str. 1 Decembrie 
1918, nr.93, judeţul Hunedoara, telefon 
02 5 4/ 5 41 220,  02 5 4/ 5 41 221,  f a x 
0254/545903, cod f iscal 4468943, 
adresa de e-mail serv_urbanismpetro-
sani@yahoo.com organizează: - licitaţie 
publică în vederea vânzării terenului în 
suprafaţă de 1.668,0 mp, situat în muni-
cipiul Petroşani, str. Fabricilor, nr. 11, 
teren ce aparţine domeniului privat al 
municipiului Petroşani, notat în C.F. 
63806 Petroşani, nr. cadastral 63806; - 
licitaţie publică în vederea vânzării tere-
nului în suprafaţă de 2.955,0 mp, situat 
în municipiul Petroşani, str. George 
Enescu, f.nr., teren ce aparţine dome-
niului privat al municipiului Petroşani, 
notat în C.F. 66794 Petroşani, nr. cadas-
tral 66794; - licitaţie publică în vederea 
vânzării imobilului clădire, situat în 
municipiul Petroşani, str. Jiului, nr.11, 
apartamentul 2, în suprafaţă utilă de 
28,75 mp, imobil ce aparţine domeniului 
privat al municipiului Petroşani, înscris în 
C.F. 3977 Petroşani, nr. topo. 155/91/2. 
Ofertele se depun într-un exemplar până 
la data de 16.08.2022, ora 09.00 şi se vor 
deschide în şedinţa publică din data de 
16.08.2022, orele 10.00, 12.00 respectiv 
14.00, în sala de şedinţe, la sediul institu-
ţiei. Relaţii, detalii, clarificări cât şi docu-
mentaţia de atribuire, se pot obţine 
până la data de 05.08.2022, de la Servi-
ciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, 
din cadrul Primăriei municipiului Petro-
şani, camera 37, telefon 0254-541220(1), 
int.131. Instanţa competentă în soluţio-
narea eventualelor litigii: Tribunalul 
Hunedoara, Calea Zarandului, nr.73, 
municipiul Deva, telefon 0254/218045, 
fax 0254/216333, e-mail tr-hunedoa-
ra-reg@just.ro; termenele şi condiţiile 
pentru sesizarea instanţei: conform 
prevederilor Legii contenciosului admi-
nistrativ nr. 554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. Costul docu-
mentaţiei de atribuire este de 30 lei şi se 
va achita la casieria din cadrul Primăriei 
municipiului Petroşani, parter. Ofertele 
se depun la sediul instituţiei, biroul de 
registratură, camera 5 sau 7.

l Serviciul Public de Administrare şi 
Exploatare a Pieţei Centrale Agroalimen-
tare a Municipiului Câmpina anunţă 
organizarea următoarei licitaţii publice 
deschise cu strigare pentru: -Închiriere 
spaţii comerciale din Complexul Corp C1 
al Pieţei Centrale, după cum urmează: 1. 
Un spaţiu comercial (F2) în suprafaţă de 
38 mp; Destinaţie: comercial izare 
produse agroalimentare conform HGR 
nr. 348/2004; Preţul de pornire al licita-
ţiei este de 2,5 lei/mp/zi aprobat prin 
HCL Câmpina nr. 89 din 30.06.2021. 
Tariful de închiriere este scutit de TVA. 
Garanţia de participare este în valoare 
de 5.700,00 lei, iar în cazul în care ofer-
tantul este declarat necâştigător i se va 
restitui suma respectivă la cerere într-un 
cont comunicat de către acesta. Dotarea 
spaţiului comercial cade în sarcina câşti-
gătorului licitaţiei. Orice investiţii, 
recompartimentări, îmbunătăţiri, trans-
formări sau instalaţii, realizate de către 
utilizatori, rămân bunuri câştigate imobi-
lului la momentul predării -primirii, 
constituind bunuri de preluare, fără ca 
prin acestea să le poată opune drept 
compensaţie pentru stricăciunile făcute 

sau pentru alte sume datorate SPAEPCA 
(daune, c/val chirii, etc.). 2. Corp C1 
Tarabe: -Închirierea a 2 (două) amplasa-
mente pentru comercializare legume 
-zarzavat; -amplasament sector legume 
-zarzavat în suprafaţă de 2 mp (9A/10A); 
-amplasament sector legume -zarzavat 
în suprafaţă de 2 mp (17A/18A); Se lici-
tează numai spaţiul destinat comerţului. 
Preţul de pornire al licitaţiei este de 6,6 
lei/mp/zi aprobat prin HCL Câmpina nr. 
89 din 30.06.2021. Tariful de închiriere 
este scutit de TVA. Garanţia de partici-
pare este în valoare de 792,00 lei, iar în 
cazul în care ofertantul este declarat 
necâştigător i se va restitui suma respec-
tivă la cerere într-un cont comunicat de 
către acesta. Pasul de licitaţie: Pasul de 
strigare este 10% din preţul de începere. 
Se poate folosi şi multiplu de 10%. Vizi-
tarea spaţiilor scoase la licitaţie se poate 
face de luni până vineri între orele 8:30 
-15:30. Licitaţia va avea loc în data de 
11.0 8.2022,  or a 10:0 0,  la  sediu l 
S.P.A.E.P.C.A din Câmpina, Str. Republicii, 
nr. 16A, iar documentele pentru partici-
parea la licitaţie se pot depune până pe 
09.08.2022, ora 12:00, tot la sediul insti-
tuţiei. Caietul de sarcini specific pentru 
licitaţie va putea fi achiziţionat contra-
cost de la sediul S.P.A.E.P.C.A Câmpina. 
Taxa este în valoare de 100 lei şi repre-
zintă taxa participare licitaţie. Aceasta 
este nerambursabilă. Informaţii supli-
mentare la telefon: 0344/108513, la 
sediul S.P.A.E.P.C.A. Câmpina şi pe site-ul 
www.piatacampina.ro.

l Î n  c o nfo r mi t ate  c u:  s e nt in ţ a 
nr.96/F/16.03.2021, prin care s-a dispus 
efectuarea actelor şi operaţiunilor de 
lichidare prin modalităţile propuse de 
lichidator şi aprobate de creditori, Regu-
lamentul de valorif icare a bunurilor  
aprobat prin hotărârea adunării credito-
rilor nr.58 din data de 31.01.2022 şi 
actualizat prin hotărârea adunării credi-
torilor nr.270/17.05.2022, conform 
procesului verbal nr.375/12.07.2022 de 
constatare a anulării licitaţiei desfăşu-
rate în 27.05.2022 şi a anulării actului de 
adjudecare nr. 338/10.06.2022, lichida-
torul judiciar al societăţii ADL INVEST SRL 
scoate la licitaţie publică, la acelaşi preţ 
şi aceleaşi condiţii care au făcut obiectul 
renunţării la dreptul de preemţiune de 
către Consiliul Judeţean Bihor bunul 
i m o b i l  a p a r ţ i n â n d  s o c i e t ă ţ i i 
A.D.L.INVEST SRL, astfel: Complex Castel 
Degenfeld-Schomburg, Balc, Jud.Bihor, 
proprietatea Societăţii A.D.L.INVEST SRL; 
Sediul social: Municipiul Moineşti, str. 
Atelierelor nr.14, judeţul Bacău; CUI: 
21042394; Număr de ordine în Registrul 
Comerţului Bacău: J4/260/2007, înscrisă 
în CF 50075 Balc, nr.cad.50075 proprie-
tate situată în localitatea Balc, Str.Petofi 
Sandor nr.51, jud.Bihor. Proprietatea 
este compusă din teren intravilan în 
suprafaţă de 192204mp, incluzând parc 
dendrologic şi construcţii în suprafaţă de 
8266mp conform CF 50075. Zona are un 
potenţial  balnear şi turistic uriaş, în 
subteran existând izvoare termale 
sărate, unice în ţară, domeniul fiind 
situat în aproprierea traseului Auto-
străzii Transilvania. Valoarea de început 
a licitaţiei este de 4.039.575 Euro, la 
cursul euro al BNR din data plăţii, la care 
se adaugă tva având regimul fiscal apli-
cabil la data adjudecării. Se vor organiza 
18 şedinţe de licitaţie în care preţul de 
pornire va fi de 100% din valoarea de 
4.039.575 Euro. În conformitate cu 
prevederile art.91 din Legea nr.85/2014, 
bunurile se vând libere de orice sarcini. 
Se vor organiza 18 şedinţe săptămânale, 
în ziua de vineri a săptămânii ora 12.00, 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Bistr i ţa, str.Alba Iulia, nr.8, asfel: 
29.07.2022, 05.08.2022, 12.08.2022, 
19.08.2022, 26.08.2022, 02.09.2022, 
09.09.2022, 16.09.2022, 23.09.2022, 
30.09.2022, 07.10.2022, 14.10.2022, 
21.10.2022, 28.10.2022, 28.10.2022, 
04.11.2022, 11.11.2022, 18.11.2022, 
25.11.2022. Persoanele fizice şi juridice 
interesate depun la biroul lichidatorului 
judiciar, până cel mai tărziu cu o zi 
înainte de ţinerea licitaţiei, până la ora 
16.00, documentele prevăzute mai jos şi 
dovada achitării garanţiei. Garanţia de 
participare la licitaţie este de 5000Lei şi 
va fi depusă în contul de procedură al 
debitoarei deschis la V is ta Bank, 

RO45EGNA1010000001061046, până în 
ziua anterioară ţinerii licitaţiei. Preţul de 
î n c e p u t  a l  l i c i t a ţ i e i  e s t e  d e 
4.039.5755Euro, la cursul BNR din data 
plăţii. Dacă există numai un participant şi 
dacă acesta ofera preţul minim de 
pornire la licitaţie bunul imobil se va 
declara adjudecat acestui participant. 
Dacă există mai mulţi ofertanţi înscrisi, 
procedura de licitaţie se va derula în 
creştere cu pasul stabilit de 1% din 
valoarea de început a licitaţiei şi se va 
declara adjudecatar participantul care 
oferă preţul cel mai mare. Condiţiile de 
plată pentru adjudecatarul bunului sunt 
următoarele: -un avans de 40% din 
valoarea de adjudecare se va achita în 
termen de 30 de zile de la data încheierii 
procesului verbal de licitaţie(în care se 
va include garanţia). După achitarea 
avansului se va încheia actul de adjude-
care, iar în termen de 5 zile se va încheia 
contractul de vânzare-cumparare; -dife-
renţa de 60% rămasă din valoarea de 
adjudecare se va achita în termen de 12 
luni cu rate lunare, prima rată la 30 de 
zile de la încheierea contractului de 
vănzare-cumparare în formă autentică. 
Sancţiuni. Dacă adjudecatarul renunţă la 
cumpărarea bunului, înainte de împli-
nirea celor 30 de zile de la data semnării 
procesului verbal de licitaţie, precum şi 
dacă nu achita avansul în condiţiile de 
mai sus, pierde garanţia depusă şi toto-
dată se obligă să plătească daune inte-
rese vânzătorului într-un procent de 10% 
din valoarea adjudecată. Prin înscrierea 
la licitaţie participanţii îşi asumă sancţiu-
nile de mai sus în cazul renunţării sau 
neplăţii avansului. Dacă adjudecatarul 
renunţă la cumpărarea bunului după 
semnarea actului de adjudecare, adjude-
catarul pierde toate sumele achitate. 
După încheierea contractului de vânza-
re-cumpărare sau promisiunii de vânza-
re - cump ă r are  s an c ţ iun i l e  vo r  f i 
prevăzute în clauze specifice. Orice alte 
informaţii se pot obţine la telefon/fax 
0745.159.645, e-mail loricasut@yahoo.
ro sau la sediul lichidatorului.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Comunei 
Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai 
n r . 2 ,  j u d e ţ u l  Tu l c e a ,  t e l e f o n 
0240/563.797, fax 0240/563.799, e-mail: 
primariajurilovca@yahoo.com, cod fiscal 
4793952. 2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descri-
erea şi identif icarea bunului care 
urmează să fie concesionat: 1 parcelă în 
suprafaţă de 1.195 mp, tarla 38, arabil 
1299, nr.cadastral 38904, situată în 
intravilanul comunei Jurilovca, sat Vişina, 
judeţul Tulcea, Str.Câmpului nr.5, apar-
ţine domeniului privat al Comunei Juri-
lovca, conform H.C.L. nr. 65/23.05.2022 
şi temeiul legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019. 
3.Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: prin solicitarea scrisă, 
de la sediul Primăriei Comunei Jurilovca. 
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: 
Se poate obţine de la Compartimentul 
Urbanism şi amenajarea teritoriului din 
cadrul Primăriei Comunei Jurilovca, 
comuna Jurilovca, Str.1 Mai nr. 2, judeţul 
Tulcea. 3.3.Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul: Persoanele interesate pot 
achita contravaloarea documentaţiei de 
atribuire de 10 Lei/ exemplar în contul 
concedentului: 
RO90TREZ6465006XXX000193, deschis 
la Trezoreria Baia, cod fiscal al conceden-
tului 4793952 sau în numerar la Casieria 
P r i m ă r i e i  C o m u n e i  J u r i l o v c a . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 09.08.2022, ora 15.30. 4.Infor-
maţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 18.08.2022, ora 
15.30. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăriei Comunei Jurilovca, 
comuna Jurilovca, Str.1 Mai nr.2, judeţul 
Tulcea. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 

exemplar original, în două plicuri sigilate, 
unul interior şi altul exterior. 5. Data şi 
locul la care se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofer telor: 
19.08.2022, ora 12.30, la sediul Primăriei 
Comunei Jurilovca, comuna Jurilovca, 
Str.1 Mai nr.2, judeţul Tulcea, Sala de 
fest iv i tăţ i .  6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în solu-
ţionarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanţei: Sec ţia 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Tulcea, Tulcea, Str.Toamnei nr.15, judeţul 
Tulcea, telefon 0240/504.279, fax 
0240/518.544, e-mail: tribunal-tulcea@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 22.07.2022.

l 1.Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoana de contact: Primăria 
Comunei Jurilovca, comuna Jurilovca, 
Str.1 Mai nr.2, judeţul Tulcea, cod poştal 
827115, telefon 0240/563.797, fax 
0240/563.797, e-mail: primariajuri-
lovca@yahoo.com, cod fiscal 4793952. 
2.Informaţii generale privind obiectul 
procedurii de licitaţie publică, în special 
descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: 1 parcelă de 
teren, aparţine domeniului privat al 
Comunei Jurilovca, identificată astfel: 
-2.492 mp, Tarla 25, Arabil 922, nr.cadas-
tral 39065, CF 39065, situată în intra-
vilan, sat Vişina, Str.Macului nr. 12, 
comuna Jur i lovca, judeţul Tulcea, 
conform H.C.L.nr.80/30.06.2022 şi teme-
iului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.
Informaţii privind documentaţia de atri-
buire: 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 insti-
tuţiei, Compartimentul Urbanism şi 
amenajarea teritoriului. 3.2.Denumirea şi 
datele de contact ale serviciului/compar-
timentului din cadrul vânzătorului, de la 
care pot obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Se poate obţine de 
la Compartimentul Urbanism şi amena-
jarea teritoriului din cadrul Primăriei 
Comunei Jurilovca, comuna Jurilovca, 
Str.1 Mai nr. 2, judeţul Tulcea. 3.3. Costul 
şi condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ: Persoanele 
interesate pot achita contravaloarea 
documentaţiei de atribuire de 10Lei/
e x e m p l a r  î n  c o n t u l : 
RO90TREZ6465006XXX000193, deschis 
la Trezoreria Baia, cod fiscal 4793952 sau 
în numerar la Casieria Primăriei Comunei 
Jurilovca. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarif icărilor: 09.08.2022, ora 
15.30. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
18.08.2022, ora 15.30. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofer tele: Pr imăria 
Comunei Jurilovca, comuna Jurilovca, 
S t r.1  M a i  n r. 2 ,  j u d e ţ u l  Tu l c e a . 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: într-un singur 
exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data şi 
locul la care se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofer telor: 
19.08.2022, ora 12.00, Primăria Comunei 
Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai 
nr.2, judeţul Tulcea, Sala de festivităţi. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon 
şi/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Secţia de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Tulcea, Tulcea, Str. 
Toamnei nr.15, judeţul Tulcea, telefon 
0240/504.279, fax 0240/518.544, e-mail: 
tribunal-tulcea@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 
22.07.2022.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Comunei 
Dobrovăţ, comuna Dobrovăţ, Str.Princi-
pală nr.658, judeţul  Iaş i ,  te lefon 
0232/321.207, fax 0232/321.207, e-mail: 
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primariadobrovat@yahoo.com, cod 
fiscal 4540607. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să f ie concesionat: 34 de 
parcele de teren intravilan în suprafață 
totală de 34.000mp, identificate astfel 
UTR 1, Tarla-6, Parcela-99; Tarla-7, 
Parcela-103/1 amplasate în Comuna 
Dobrovăț, județul Iaşi, aparținând dome-
niului privat al Comunei Dobrovăț, 
c o n f o r m  c a i e t u l u i  d e  s a r c i n i , 
H.C.L.nr.65/20.07.2022 şi temeiului legal: 
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Moda-
litatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: 
prin solicitarea scrisă, de la sediul Primă-
riei Comunei Dobrovăț. 3.2.Denumirea şi 
adresa serviciului/ compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Registratura Primăriei 
Comunei Dobrovăț, Str.Principală nr.658, 
județul Iaşi. 3.3. Costul şi condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 200 lei/exemplar care 
se achită în numerar la Casieria institu-
ției sau în contul concedentului: RO31 
TREZ 4062 1A30 0530 XXXXX, deschis la 
Trezoreria Iaşi, cod fiscal al conceden-
tului: 4540607. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 10.08.2022, ora 
12.00. 4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
19.08.2022, ora 12.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Comparti-
mentul Urbanism din cadrul Primăriei 
Comunei Dobrovăț, comuna Dobrovăț, 
Str.Principală nr.658, județul Iaşi. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă f iecare ofer tă: 1 exemplar 
original. 5.Data şi locul la care se va 
desfăşura sedința publică de deschidere 
a ofertelor: 25.08.2022, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Comunei Dobrovăț, 
comuna Dobrovăț, Str.Principală nr.658, 
județul Iaşi. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în solu-
ționarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Iaşi, oraşul Iaşi, Str. Elena Doamna nr.1A, 
județul Iaşi, telefon 0232/260.600, fax 
0232/219.660, e-mail: tr-iasi-reg@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituții le abil itate, în 
vederea publicării: 22.07.2022.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria 
Comunei Răcăciuni, comuna Răcăciuni, 
Str.Ștefan cel Mare nr.136, județul Bacău, 
telefon 0234/251.212, fax 0234/251.586, 
e-mail: secretariat@comunaracaciuni.ro, 
cod fiscal 4670330. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea şi identifi-
carea bunului care urmează să fie închi-
riat: -imobil-teren intravilan în suprafață 
de 9,00mp, situat în Comuna Răcăciuni, 
satul Răcăciuni, Str.Ștefan cel Mare 
nr.136, nr.cadastral 60616, aparținând 
domeniului public al Comunei Răcăciuni, 
conform Hotărârii Consiliului Local 
n r . 4 1 / 1 3 . 0 4 . 2 0 2 2  ş i 
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modali-
tatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: 
la cerere, de la sediul instituției, Compar-
timentul Achiziții Publice sau se poate 
consulta pe site-ul: www.comunaraca-
ciuni.ro, secțiunea -anunțuri/comunicări. 
3.2.Denumirea şi datele de contact ale 
serviciului/ compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: 
se poate obține de la Compartimentul 
Achiziții Publice din cadrul Primăriei 
Comunei Răcăciuni, Str.Ștefan cel Mare 
nr.136, județul Bacău. 3.3.Costul şi condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: 50 lei/exemplar, ce se 
achită la Casieria Primăriei Comunei 
Răcăciuni. 3.4.Data-limită pentru solici-

tarea clarif icărilor: 08.08.2022, ora 
10.00. 4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
17.08.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Comparti-
mentul Achiziții Publice din cadrul Primă-
riei Comunei Răcăciuni, Str.Ștefan cel 
Mare nr.136, județul Bacău. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: într-un singur exemplar, 
într-un plic sigilat. 5.Data şi locul la care 
se va desfăşura şedința publică de 
deschidere a ofertelor: 17.08.2022, ora 
15.00, Primăria Comunei Răcăciuni, Str.
Ștefan cel Mare nr.136, județul Bacău, 
Sala de Ședințe, et.1. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon şi/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Bacău, Bacău, Str.Ștefan cel Mare nr.4, 
județul Bacău, cod poştal 600356, 
telefon 0234/514.419, fax 0234/525.211, 
e-mail: trbc-acte2civil@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
22.07.2022.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoana de contact: 
Primăria Comunei Berteştii de Jos, 
comuna Berteştii de Jos, Str.Principală 
n r. 2 7,  j u d e ț u l  B r ă i l a ,  t e l e f o n 
0239/699.909, fax 0239/699.855, 
e-mail: bertestiidejos@br.e-adm.ro, cod 
fiscal 4874780. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea şi identifi-
carea bunului care urmează să f ie 
vândut: apartamentul nr.7, în suprafață 
totală de 35,28mp, înscris în Cartea 
Funciară 72162-C1-U7- din blocul cu 8 
apartamente a comunei Berteştii de Jos, 
situat în sat Berteştii de Jos, Str.Princi-
pală nr.22, comuna Berteştii de Jos, 
județul Brăila, ce aparține domeniului 
privat al Comunei Berteştii de Jos, 
c o n f o r m  c a i e t u l u i  d e  s a r c i n i , 
H.C.L.nr.43/30.06.2022 şi temeiului 
legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3. Infor-
mații 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 insti-
tuției, Compartimentul Impozite şi Taxe. 
3.2.Denumirea şi datele de contact ale 
serviciului /compartimentului din cadrul 
vânzătorului, de la care pot obține un 
exemplar din documentația de atribuire: 
Compartimentul Impozite şi Taxe din 
cadrul Primăriei Comunei Berteştii de 
Jos, comuna Berteştii de Jos, Str.Princi-
pală nr.27, județul Brăila. 3.3.Costul şi 
condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 10 Lei/ 
exemplar ce se achită în numerar la 
Casieria instituției. 3.4.Data-limită 
p entr u s o l i c i t area c lar i f i c ăr i lo r : 
05.08.2022, ora 10.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 16.08.2022, ora 
09.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Berteştii de 
Jos, comuna Berteştii de Jos, Comparti-
mentul Impozite şi Taxe, Str.Principală 
nr.27, județul Brăila. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
oferta: se depun într-un singur exem-
plar, în două plicuri sigilate: unul exte-
rior şi unul interior. 5.Data şi locul la 
care se va desfăşura şedința publică de 
deschidere a ofertelor: 16.08.2022, ora 
10.00, Primăria Comunei Berteştii de 
Jos, comuna Berteştii de Jos, Str. Princi-
pală nr.27, județul Brăila. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon şi/sau 
adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Brăila, Brăila, Str.Calea Călă-
raşilor nr.47, județul Brăila, telefon 
0239/613.975, fax 0239/612.608, e-mail: 
jud-braila-brp@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către institu-
țiile abilitate, în vederea publicării: 
22.07.2022.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Corbeni, cu sediul în 
comuna Corbeni, sat Corbeni, Str.Princi-
pală nr.6, județul Argeş, telefon /fax 
024 8/ 730.236, e -mai l:  pr imar ia _
c o r b e n i@ y a h o o.c o m,  c o d  f i s c a l 
4122051. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 
- Camera S1, ce are suprafața de 
15,96mp, la care se adaugă suprafața 
terasei de 4,2mp şi cota de teren în 
suprafață de 161,74mp pentru desfăşu-
rarea de activități postale şi curierat; 
- Camera S2, ce are suprafața de 
14,43mp, la care se adaugă suprafața 
terasei de 3,9mp şi cota de teren în 
suprafața de 147,06 mp pentru desfăşu-
rarea de activități de coafură, frizerie şi 
a l te ac t iv i tăț i  de înfrumusețare; 
- Camera S3, ce are suprafața de 
10,26mp, la care se adaugă suprafața 
terasei de 3,6mp şi cota de teren în 
suprafață de 111,2 mp pentru desfaşu-
rarea de activități comerciale şi/sau de 
prestări servicii; -Terenul şi clădirea sunt 
intabulate în CF 516 a U.A.T.Corbeni, 
nr.cadastral 731, situate în satul Oeştii 
Ungureni, punctul Grădinița Oeşti Ungu-
reni, județul Argeş, aflate în domeniul 
public al Comunei Corbeni, județul 
Argeş. -Închirierea se face conform 
O.U.G.nr.57/03.07.2019 şi a Hotărârii 
C o n s i l i u l u i  L o c a l  C o r b e n i  n r. 
47/21.07.2022. 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 solicitarea în scris, în acest sens, către 
Primăria Comunei Corbeni. 3.2. Denu-
mirea şi datele de contact ale servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: 
Compartimentul Achiziții Publice, din 
cadrul Primăriei Comunei Corbeni, 
comuna Corbeni, sat Corbeni, Str.Princi-
pală nr.6, județul Argeş. 3.3.Costul şi 
condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ: 50Lei/
exemplar şi se achită la Casieria Primă-
riei Comunei Corbeni. 3.4. Data-limită 
p entr u s o l i c i t area c lar i f i c ăr i lo r : 
05.08.2022, ora 14.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 16.08.2022, ora 
16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Corbeni, 
comuna Corbeni, sat Corbeni, Str.Princi-
pală nr.6, județul Argeş. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un exemplar original. 
5.Data şi locul la care se va desfăşura 
şedința publică de deschidere a ofer-
telor: 17.08.2022, ora 10.00, Primăria 
Comunei Corbeni, comuna Corbeni, sat 
Corbeni, Str.Principală nr.6, județul 
Argeş. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon şi/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Argeş, 
Piteşti, B-dul I.C.Brătianu nr.7, județul 
Argeş, telefon 0248/216.599, fax 
0248/212.410, e-mail: tr-arges@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 22.07.2022.

l Debitoarea, SC Tecnogreen SRL - în 
faliment, in bancruptcy, en faillite, cu 
sediul în Dr.Tr. Severin, str. George 
Cosbuc nr.3A, Camera 2, Sc.1, Et. Subsol, 
Ap.3, jud. Mehedinti, CIF: 15195512, 
J25/302/2016, 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 coordo-
nator Serban Valeriu, conform Sentintei 
nr. 51/2021 din data de 03.11.2021, 
pronunțată de Tribunalul Mehedinti 
Secția a II - a Civilă de Contencios Admi-
nis trat iv s i  F iscal ,  în dosarul  nr. 
2726/101/2018 si Debitoarea, SC D&G 
Agricolture Enterprise SRL - în faliment, 

in bancruptcy, en faillite, cu sediul în 
Dr.Tr. Severin, str.George Cosbuc nr.3A, 
sc.1, subsol, ap.3, cam.2, 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.Mehe-
dinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO 
II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat 
coordonator Serban Valeriu, conform 
Sentintei nr. 43/2021 din data de 
06.10.2021, pronunțată de Tribunalul 
Mehedinti Secția a II - a Civilă de 
Contencios Administrativ si Fiscal, în 
dosarul nr. 1726/101/2019, Vând in bloc 
teren extravilan si investitie de vita de 
vie cu sistem de sustinere in suprafata 
totala de de 2.801.872 mp (280 hectare) 
situat in comuna Punghina, jud. Mehe-
dinti, pornind de la pretul total de 
2.015.055,00 Euro pret neafectat de 
T.V.A. (echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii). Valoarea investiei (vita de 
vie si sistem sustinere) aflata pe terenul 
extravilan este in cuantum de 0,00 Euro 
conform Raportului de evaluare nr. 
68/16.06.2022 si Raport de evaluare nr. 
67/14.06.2022. Lichidatorul judiciar 
mentioneaza faptul ca, asupra bunurilor 
imobile enumerate mai sus detin un 
drept de ipoteca legala creditorii: 
D.G.R.F.P. Craiova – A.J.F.P. Mehedinti, 
Primaria Punghina, Mollificio Bortolussi 
SRL, M.C. Vivai Italia S.C.A. si Cabinet Av. 
Predescu Daniela. Licitația va avea loc la 
biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehe-
dinti la data de 03.08.2022, orele 14:00. 
Titlul executoriu în baza căruia lichida-
torul judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor imobile il reprezinta Sentinta 
nr. 51/2021 din data de 03.11.2021, prin 
care s-a dispus deschiderea procedurii 
de faliment impotriva debitoarei SC 
Tecnogreen SRL, pronunțată de Tribu-
nalul Mehedinti Secția a II - a Civilă de 
Contencios Administrativ si Fiscal, în 
dosarul nr. 2726/101/2018, respectiv 
Sentinta nr. 43/2021 din data de 
06.10.2021, prin care s-a dispus deschi-
derea procedurii de faliment impotriva 
debitoarei SC D&G Agricolture Enter-
prise SRL pronunțată de Tribunalul 
Mehedinti Secția a II - a Civilă de 
Contencios Administrativ si Fiscal, în 
dosarul nr. 1726/101/2019. Participarea 
la licitație este condiționată de consem-
narea în contul unic de insolventa al 
debitoarei SC Tecnogreen SRL deschis la 
Banca Romaneasca S.A. Sucursala 
Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO11 
BRMA 0999 1000 8362 2047, pana la 
data de 02.08.2022 orele 17.00 a unei 
cauțiuni de 10% din prețul de pornire al 
licitatiei, respectiv suma de  136.966,50 
EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii) din totalul de 
1.369.665,00 EURO exclusiv TVA (echi-
valentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii) precum şi achiziționarea caietului 
de sarcini in suma de 1.000,00 lei+TVA. 
De asemenea, participarea la licitație 
este condiționată de consemnarea în 
contul unic de insolventa al debitoarei 
SC D&G Agricolture Enterprise SRL 
deschis la Banca Romaneasca S.A. 
Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. 
RO11BRMA0999100087949896, pana la 
data de 02.08.2022 orele 17.00 a unei 
cauțiuni de 10% din prețul de pornire al 
licitatiei, respectiv suma de 64.539,00 
EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii) din totalul de 
645.390,00  EURO exclusiv TVA (echiva-
lentul in lei la cursul BNR din ziua platii), 
respectiv contravaloare caiet de sarcini 
in suma de 1000 lei+TVA. Invităm pe toti 
cei care vor să participe la şedința de 
licitație să transmita oferte de cumpă-
rare, documentele în copie xerox din 
care rezultă faptul că au fost achitate 
garanțiile de licitație, contravaloarea 
caietului de sarcini, actele prevazute in 
caietul de sarcini pentru participare la 
licitatie, la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro. sau la sediul 
ales al lichidatorului judiciar. 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. Relații suplimentare la telefoanele: 
0 7 5 6 4 8 2 0 3 5 ,  0 7 4 2 5 9 2 1 8 3 
0252/354399, email office@consul-
tant-insolventa.ro, sau la sediul ales al 

lichidatorului judiciar din Municipiul Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
judetul Mehedinti. SC Tecnogreen SRL si 
SC D&G Agricolture Enterprise SRL prin 
lichidator judiciar,  Consultant Insol-
vență SPRL Filiala Timis, prin ec. Serban 
Valeriu.

MATRIMONIALE
l Bărbat, 59 ani, caut doamnă cu locu-
i n ț ă  C r a i o v a  - î m p r e j u r i m i .  Te l . 
0740.895.691.


