
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Angajăm lucrători producție în Alba Iulia. 
0748.943.840.

l Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova 
anunță selecția a 7 (șapte) tutori de practică în 
proiectul POCU 633/6/14/130647. Calificările profe-
sionale ale tutorilor sunt în concordanță cu cererea 
de finanțare, angajarea se face cu timp parțial de 
lucru, pe durată determinată ce nu va depăși peri-
oada de implementare a proiectului respectiv, pe 
perioada desfășurării instruirii practice a elevilor. 
Tutorii de practică coordonează activitatea de 
instruire practică a elevilor. Documentele necesare 
înscrierii: Cerere de înscriere, CV +documente 
justificative, Document de identitate, Recoman-
darea agentului economic partener. Selecția va fi ca 
urmare a unui interviu și a evaluării documentelor 
depuse. Dosarele de înscriere se vor depune la 
sediul unității, până pe data de 10.02.2021. Detalii 
suplimentare la tel.0771.635.900.

l Primăria comunei Buești, județul Ialomița, organi-
zează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi, 
funcții publice de execuție: - referent, clasa a III - a, 
grad profesional superior, Compartimentul Contabi-
litate; Pentru concursul organizat la sediul Primariei 
comunei Buești, județul Ialomița, la data de 
05.03.2021, ora 10:00 (proba scrisă) și 09.03.2021 
(proba de interviu), candidații vor depune dosarele 
de înscriere în perioada 02.02.2021 - 22.02.2021, la 
secretariatul Comisiei de concurs, domnul Calotă 
Marian, secretarul general al comunei Buești, județul 
Ialomița. Condițiile de participare la concurs sunt 
cele prevăzute la art. 465 din Ordonanța  de  Urgență  
a  Guvernului nr. 57/2019  privind  Codul  Adminis-
trativ, cu modificările și completările ulterioare. 
Condițile specifice pentru funcția publică de 
execuție, clasa III, grad profesional superior, 
Compartimentul Contabilitate: - studii medii liceale 
finalizate cu diplomă de bacalaureat; - vechime în 
specialitatea studiilor - 7 ani; - durata normală a 
timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/
săptămână.

l Școala Gimnazială Nr.1 Motru, cu sediul în munici-
piul Motru, str. Minerului, nr.3, judeţul Gorj, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: Îngrijitor (femeie de serviciu), 1 post, 
per ioadă  nedeterminată ,  conform H.G. 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 17.02.2021, ora 09:00; -Proba 
practică în data de 19.02.2021, ora 12:00. Pentru parti-
ciparea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii generale; -apt medical 
pentru postul de îngrijitor; -să nu aibă antecedente 
penale; -vechime: minim 5 ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs până la data 
09.02.2021 -la sediul Școlii Gimnaziale Nr.1 Motru, 
până la ora 12.00. Relaţii suplimentare la sediul: Școlii 
Gimnaziale Nr.1 Motru, persoană de contact: prof.Raț 
Jana Daniela, telefon 0253/410.507, fax 0253/410.507.

Arad inscris in CF. 302599 Zarand cu nr. Top. 202-203. 
Toti cei interesati in cauza pot formula in termen de 
30 de zile de la publicare in dosarul cu nr. de mai sus al 
Judecatoriei Chisineu Cris.

DIVERSE
l S.C. Lidl Discount S.R.L. anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei 
de mediu privind activitatea -Comerț cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi și tutun, ce se desfășoară 
în „Supermarket Lidl„ amplasat în municipiul 
Craiova, str. Caracal, nr.105A, județul Dolj. Informa-
ţiile privind potenţialul impact asupra mediului pot fi 
consultate la sediul APM Dolj, str. Petru Rareș, nr.1, 
zilnic între orele 9:00-14:00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM Dolj până la data de 
02.02.2021. 

l Unitatea Administrativ-Teritorială Amaru, din 
judeţul Buzău, anunţă publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.7, 11, 19, 
20, 21, 22, 27, 34, 41, 43, 48, 56, 57, 61, 62, 65, 72, 81, 87, 
începând cu data (29.01.2021) pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primăria Amaru, conform art.14 alin.(1) 
și (2) din Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei și pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară: http://ancpi.ro docs/?dir=Buzau.

l U.A.T.Ciocănești, cu sediul în com.Ciocănești, sat 
Ciocănești, str. Cantacuzino, nr. 79, anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmbo-
vița: nu se supune evaluării impactului asupra 
mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului, pentru proiectul „Înfiinţare 
distribuţie de gaze naturale în comuna Ciocănești, 
judeţul Dâmbovița”, propus a fi amplasat în com.
Ciocănești, Ciocănești Crețu, Ciocănești Decindea, 
Ciocănești Urziceanca, Ciocănești Vizurești, 
Crevedia Ciocănești, jud.Dâmbovița. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la A.P.M.Dâmbovița din 
Mun.Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr.1, judeţul 
Dâmbovița, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-
16:00, precum și la următoarea adresă de internet 
http://apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observații, la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe 
pagina de internet a autorității competente pentru 
protecţia mediului.

l F.B.R. Towers SRL cu sediul in Timisoara, Str.V.Lo-
ichita nr.1-3, bl.B, SAD 3, jud.Timis, titular al Planului 
Urbanistic Zonal “Modificare P.U.Z. aprobat prin 
HCL nr.255/2017”, situat in Timisoara, Calea Toron-
talului, CF-445762, CF-445765, CF-445766, 
CF-445767, CF-445771, CF-445773, CF-445774,  
CF-445780, CF-445781, CF-445782, CF-445783, 
CF-445787, CF-445788, CF-445789, CF-445790,  jud.

l S.C. Asradsil Vâlsan S.R.L., având sediul în județul 
Argeș, comuna Mușătești, sat Stroești, nr. 221, în cali-
tate de proiectant al planului/programului: Amenaja-
mentul  fondului  forestier  proprietate  publica 
aparținând comunei Prigor, în suprafață de  2000,00 
ha, situat  pe raza comunei  Prigor, județul Caras 
Severin,  anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obţinere a  avizului   de   mediu pentru 
planul/programul menţionat și declanșarea etapei de 
încadrare. Prima versiune a planului/programului 
poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Caras Severin, din mun. Resita, str. Petru 
Maior, nr. 73, jud. Caras severin, de luni până joi între 
orele 9:00 - 11:00. Observaţii/comentarii și sugestii se 
primesc în scris la sediul A.P.M. Caraș Severin, în 
termen de 18 zile de la data publicării anunţului.

l S.C. Asradsil Vâlsan S.R.L., având sediul în județul 
Argeș, comuna Mușătești, sat Stroești, nr. 221, în 
calitate de proiectant al planului/programului: 
Amenajamentul  fondului  forestier  proprietate  
publica  aparținând comunei Farliug, în suprafață de  
453,10 ha, situat  pe raza comunei Farliug, județul 
Caras Severin, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu 
pentru planul/programul menţionat și declanșarea 
etapei de încadrare. Prima versiune a planului/
programului poate fi consultată la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Caras Severin, din mun. 
Resita, str. Petru Maior, nr. 73, jud. Caras severin, de 
luni până joi între orele 9:00 - 11:00. Observaţii/
comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul 
A.P.M. Caraș Severin, în termen de 18 zile de la data 
publicării anunţului.

l Smart Diesel SRL anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul Extindere Statie De Carburanti Exis-
tenta, propus a fi amplasat in Calea Surii Mici, nr.FN, 
CF 120209, CAD 120209, municipiul SIBIU, judetul 
Sibiu. Informatii privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A si la sediul sc 
Smart Diesel srl din mun.Arad b-dul Decebal,nr.2, in 
zilele de luni - vineri intre orele 9:00-13:00. Observa-
tiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Sibiu

l Se aduce la cunoștință publică că reclamanta 
Uncruț Mariana, cu domiciliul în Chișineu-Criș, a 
înaintat acțiune civilă în fața Judecătoriei Chiși-
neu-Criș, în vederea declarării morţii, stabilirii dece-
sului și a datei prezumate a morţii numitului Kallo 
Andrei, cu domiciliul necunoscut (ultimul domiciliu 
cunoscut fiind în Chișineu-Criș, str.Oituz, nr.14), 
proprietarul tabular al imobilului înscris în CF 
nr.303537 Chișineu-Criș, nr.top 18/b-2 Chișineu-Criș. 
Având în vedere deschiderea procedurii de declarare a 
morții numitului Kallo Andrei, invităm orice persoană 
să comunice datele pe care le cunoaște în legătură cu 
cel dispărut, la dosarul cu nr.39/210/2021, al Judecăto-
riei Chișineu-Criș sau la Primăria Orașului Chiși-
neu-Criș.

Veche nr. 24, Corp A, Modulele M2, M3, M4 si M5, et. 
10, Sala de sedinte, sector 2. Data de Referinta pentru 
participarea la vot a actionarilor in cadrul celei de-a 
doua convocari AGEA ramane aceeasi, respectiv data 
de 18.02.2021. Adunarea Generala Extraordinara a 
Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi: 1. a) 
Aprobarea vanzarii activului (bunuri mobile si 
imobile) aflat in proprietatea Societatii: Complex 
Agrosem Braila, Municipiul Braila, Sos. Baldovinesti 
nr. 22, judetul Braila, catre Societatea Caussade 
Semences Est Europa S.R.L., la pretul de 2.845.500 
EURO, conform propunerii Consiliului de Adminis-
tratie. b) Aprobarea imputernicirii Directorului 
General al Societatii pentru negocierea si semnarea 
tuturor documentelor necesare, referitoare la 
vanzarea activului mentionat la lit. a). 2. Aprobarea 
datei de 19.03.2021, ca Data de Inregistrare, conform 
prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. (1) din 
Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente 
financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea 
actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile 
adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordi-
nara a Actionarilor, si a datei de 18.03.2021, ca 
Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) 
lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. 3. Apro-
barea imputernicirii Dnei. Iuliana Cernat, Presedin-
tele Consiliului de Administratie si Directorul 
General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, 
pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in 
numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate 
actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege 
pentru a duce la indeplinire hotararile Adunarii 
Generale Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar 
nelimitandu-se la semnarea hotararilor Adunarii 
Generale Extraordinare a actionarilor, negocierea, 
incheierea si executarea actelor juridice necesare 
executarii hotararii, depunerea si preluarea actelor si 
semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de 
la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribu-
nalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Finan-
ciara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de 
Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte 
persoane fizice sau juridice, publice sau private. Preci-
zari Privind Sedinta Agea ● Materiale informative cu 
privire la Adunare; Incepand cu data de 29.01.2021, 
ora 10:00, vor fi puse la dispozitia actionarilor docu-
mentele aferente punctelor de pe ordinea de zi, 
inclusiv proiectul de hotarare privind punctele de pe 
ordinea de zi a AGEA, in format electronic pe websi-
te-ul Societatii, la adresa www.germina.ro si in format 
fizic la Registratura Societatii de la sediul social al 
acesteia, in zilele lucratoare, intre orele 09:00 si 17:00. 
Actionarii pot obtine, la cerere, copii ale documen-
telor referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a 
AGEA. Exercitarea acestui drept se va face cu respec-
tarea procedurilor de transmitere si de identificare a 
actionarilor, mentionate mai jos. ● Documente pentru 
identificarea actionarilor; a) Actionari persoane fizice: 
copia actului de identitate, certificata prin mentio-
narea „conform cu originalul”, urmata de semnatura 
olografa a actionarului. In cazul actionarilor persoane 
fizice fara capacitate legala de exercitiu vor fi prezen-
tate si urmatoarele documente: copia actului de 
identitate al persoanei fizice care are calitatea de 

intrebarile prin una din metodele de transmitere a 
documentelor mentionate mai sus; (ii) sa faca dovada 
calitatii de actionar cu respectarea cerintelor specifi-
cate mai sus (Documente pentru identificare a actio-
narilor); (iii) sa transmita intrebarile, in scris, astfel 
incat acestea sa fie receptionate de catre Societate 
pana cel tarziu la data de 12.02.2021, ora 12:00 (ora 
Romaniei). Societatea va raspunde intrebarilor adre-
sate de catre actionari, in conditiile legii, la data de 
19.02.2021, ora 14:00 (ora Romaniei), raspunsurile 
urmand sa fie postate pe pagina de internet a socie-
tatii: www.germina.ro. Societatea va putea formula 
un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi 
continut. De asemenea, se considera ca un raspuns 
este dat si daca informatia relevanta este disponibila 
pe pagina de internet a Societatii www.germina.ro. ● 
Participarea si votul in Adunare: La Adunare sunt 
indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregis-
trati la Depozitarul Central S.A. la Data de Referinta  
si pot vota dupa cum urmeaza: a) personal in cadrul 
adunarii, prin vot direct; b) prin reprezentant, cu 
imputernicire speciala sau generala; c) prin corespon-
denta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta. 
- Votul direct; Accesul actionarilor indreptatiti sa 
participe la adunare este permis prin simpla proba a 
identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor 
persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, 
in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului 
legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor 
persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data 
persoanei care Ie reprezinta, cu respectarea prevede-
rilor legale aplicabile in materie. - Votul prin repre-
zentant; Formularul de imputernicire; Actionarii pot 
mandata alte persoane pentru a-i reprezenta si a vota 
in adunare pe baza unei imputerniciri speciale sau 
generale, astfel cum e descris mai jos. Votul prin 
reprezentant in baza unei imputerniciri speciale ; O 
imputernicire speciala poate fi acordata pentru o 
singura adunare generala si contine instructiuni 
specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea 
clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe 
ordinea de zi a adunarii („pentru”, „impotriva” sau 
„abtinere”). In situatia discutarii in cadrul adunarii, 
in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte 
neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul 
poate vota asupra acestora conform interesului actio-
narului reprezentat. Reprezentarea actionarilor in 
adunare se poate face prin imputernicit, doar prin 
completarea si semnarea corespunzatoare a formula-
rului imputernicirii speciale. Mentiunile de mai sus 
nu afecteaza dreptul actionarului de a desemna prin 
imputernicire unul sau mai multi imputerniciti suple-
anti, care sa ii asigure reprezentarea in adunare, in 
conformitate cu reglementarile emise de A.S.F. 
Reprezentarea se va putea face atat prin alti actio-
nari, cat si prin terte persoane. Imputernicirea 
speciala va fi transmisa (i) in original, la adresa din 
Mun. Bucuresti, sector 2, Str. Delea Veche nr. 24, Corp 
A, Modulele M2, M3, M4 si M5, et. 10; (ii) prin e-mail, 
cu semnatura electronica extinsa incorporata 
conform Legii nr. 455/2001, la adresa: office@
germina.ro, astfel incat aceasta sa fie receptionata de 
catre Societate pana la data de 28.02.2021, ora 11:00 
(ora Romaniei). Formularul imputernicirii speciale i)  
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CITAȚII
l Invit pe Domnul Petrescu Ion în calitate de pârât în 
dosarul civil nr.3833/2020 să se prezinte la Judecătoria 
sector 3, București, strada Ilfov, nr.6, pe data de 
15.02.2021, ora 11:30, pentru rezolvarea dosarului 
menționat.

l  Mate i  Mihae la ,  rec lamantă  în  dosar 
nr.1493/311/2020, având ca obiect divorț, solicit 
prezența la Judecătoria Slatina la termenul din data 
de 22.02.2021, ora 09:00, a pârâtului Matei Dorel 
Florin.

l Numitul Babiac Sorin-Nicolae este chemat în jude-
cată în calitate de pârât de către reclamantul Babiac 
Călin Mihai în dosarul nr.29824/215/2019, aflat pe 
rolul Judecătoriei Craiova, cu termen de judecată la 
data de 03.03.2021, ce are ca obiect partaj succesoral 
după autoarea Babiac Alexandrina Domnița.

l Judecatoria Chisineu Cris, Dosar nr. 2594/210/2020. 
Se citeaza numitul Colompar Ciprian Beniamin la 
aceasta instanta, in ziua de 04 februarie 2021 ora 
11:00 in proces cu Dorot Cipriana avand ca obiect 
stabilire domiciliu minor.

l Se citează Florea Ioan Daniel, cu domiciliul necu-
noscut în calitate de pârât, în data de 04.02.2021, în 
dosarul nr.197/336/2020, având ca obiect divorţ, aflat 
pe rolul Judecătoriei Vișeu de Sus, în contradictoriu 
cu Florea Pamela Loredana în calitate de reclamantă.

l Biroul notarului public, Feurdean Cristian Octa-
vian, cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, str.Tipografiei, 
nr.13, ap. 5, jud. Cluj, convoacă eventualii moștenitori 
ai defuncţilor Bikfalvi Ana (decedată la data de 
31.12.1960, conform dovezii nr.456999/313 din 
09.10.2017), Letai-Lucs Arpad (decedat la data de 
07.11.1920, conform dovezii nr.81789/313 din 
06.05.2008) și Letai Clara (decedată la data de 
31.12.1960, conform dovezii nr.457002/313 din 
09.10.2017), în perioada 25.01.2021-25.03.2021, între 
orele 11:00-15:00, la sediul biroului nostru notarial 
menţionat mai sus. În caz că în perioada sus amintită 
nu se pot prezenta moștenitorii celor 3 defuncţi, cele 3 
succesiuni vor fi declarate vacante, având ca unic 
moștenitor Statul Român prin Municipiul Cluj-Na-
poca. Prezenta publicaţie se face pe cheltuiala moște-
nirii.

SOMAȚII
l România. Judecătoria Miercurea Ciuc, județul 
Harghita. Miercurea Ciuc, str. Szasz Endre, nr. 6, jud. 
Harghita, tel.0266.310.306, fax: 0266.311.275, email: 
jud-miercureaciuc@just.ro, dosar nr. 3610/258/2021. 
Somație. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecăto-
riei Miercurea Ciuc sub nr. 3610/258/2020, posesorii 
petenți Gabor Gizella și Gabor Vasile, ambii domici-
liați în Miercurea Ciuc, Aleea O. Goga, nr.14, sc.B, 
ap.16, jud.Harghita, prin avocat Burjan-Andrei 
Gabriel, din Baroul Harghita, au invocat dobândirea 
prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra 
terenului cu construcții, îngrădit, cu suprafața de 
830mp, înscris în cf nr.59372- Miercurea Ciuc, nr. cad. 
59372, situat în Miercurea Ciuc, str.Zorilor, fn, jud.
Harghita. Toți sunt somați să formeze opoziție, în caz 
contrar, se va trece la judecarea cererii în termen de o 
lună de la emiterea celei din urmă publicații. Preșe-
dinte, grefier.

l Judecatoria Chisineu Cris, dosar nr. 2246/210/2020. 
Reclamanta Henegar Xenia a solicitat constatarea 
dobandirii dreptului de proprietate prin uzurpaciune 
asupra imobilului teren cu casa din Cintei nr. 141, jud. 

Timis, anunta publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru 
planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. 
Consultarea primei versiuni a planului/programului 
se poate realiza la sediul proiectantului SC Pilot Team 
SRL, Loc.Timisoara, B-dul.3 August 1919, nr.19, 
ap.2/A, zilnic intre orele 10:00-14:00. Comentariile si 
sugestiile se vor transmite in scris la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Timisoara, localitatea Timi-
soara, B-dul.Liviu Rebreanu nr.18-18A, in termen de 
18 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin 
asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de admi-
nistrator judiciar al Softera Interactive SRL desemnat 
prin hotararea nr.175 din data de 21.01.2021, pronun-
tata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in 
dosar nr. 817/3/2020, notificã deschiderea procedurii 
insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014 împotriva 
Softera Interactive SRL, cu sediul social in București 
Sectorul 6, Spl. Independenţei, Nr. 273, CORP 2, Birou 
38, Etaj 2, CUI  20568278, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/645/2007. Persoanele fizice si juridice 
care inregistreaza un drept de creanta impotriva 
Softera Interactive SRL vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la grefa Tribunalului 
București - secţia a VII-a Civila, cu referire la dosarul 
nr. 817/3/2020, in urmatoarele conditii: a) termenul 
limita pentru inregistrarea cererii de admitere a crean-
telor asupra averii debitorului 05.03.2021; b) termenul 
de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comu-
nicare a tabelului preliminar de creante 25.03.2021; c) 
termenul pentru intocmirea  si afisarea tabelului defi-
nitiv la 19.04.2021; d) data primei sedinte a adunarii 
generale a creditorilor 30.03.2021, ora 14:00;  e) 
adunarea generala a asociatilor la data de 05.02.2020, 
ora 14:00 la sediul administratorului judiciar.

l Informații privind impactul asupra mediului Multi-
service Cyclop VTM SRL, Trimestrul IV/anul 2020. 
Activitatea desfășurată de Multiservice Cyclop VTM 
SRL- Cod CAEN 4520 rev.2- Întreținerea și repararea 
autovehiculelor, la punctul de lucru din jud.Constanța, 
Mun.Constanța, Str.Vârful cu Dor, Nr.26, Incinta SC 
Prosper SA, Ferma 2 Ciupercărie- lot 1 corp C2, este 
r eg l ementa tă  de  Autor i za ț ia  de  Med iu 
nr.17/29.02.2019. Raportările de mediu se întocmesc și 
se transmit către autoritatea locală de mediu conform 
frecvenței stabilite în Autorizația de mediu 
nr.17/28.02.2019. Evidența gestiunii deșeurilor se 
completează lunar în conformitate cu legislația de 
mediu in vigoare, și se transmite anual către APM 
Constanța. Au fost transmise către APM Constanța 
raportările aferente anului 2020. În perioada trimes-
trului IV 2020 deșeurile generate din activitatea 
service-ului auto au fost predate către societățile 
contractate în acest sens. Semestrial se întocmește și se 
depune la APM Constanța, evidența gestionării 
uleiului uzat conform HG nr.235/2007. S-a întocmit și 
depus la APM Constanța evidența gestionării uleiului 
uzat aferentă semestrului II 2020. Semestrial se efec-
tuează buletine de analiză pentru apa uzată, iar anual 
se efectuează analize pentru emisii la cabina de uscare 
vopsea. A fost efectuat și depus la APM buletinul de 
analiză apă uzată/semestrul II 2020. Au fost efectuate 
Rapoartele de încercare pentru emisii și au fost 
depuse la APM Constanța. Valorile indicatorilor anali-
zați în aceste rapoarte se încadrează în limitele impuse 
de legislația în vigoare. Protecția factorului de mediu 
sol este asigurată prin platforma betoane și locuri de 
parcare amenajate. Pentru îndepărtarea eventualelor 
pete de produse petroliere provenite de la mijloacele 
de transport, Multiservice Cyclop VTM SRL utili-
zează material absorbant biodegradabil. Prin activi-
tatea sa Multiservice Cyclop VTM SRL nu aduce un 
impact negativ asupra mediului.

l S.C.Algorithm Construcţii S3 S.R.L., titular al 
proiectului „Desfiinţare 26 corpuri de construcţii cu 
funcţiuni industriale identificate cu nr.cadastrale 
214305-C2, C5, C6, C7, C8, C9, C12, C13, C14, C15, 
C16, nr.214306 -C1, C2, C4, C5, C6, C8, C10, C11, 
C12, C13, C15, nr.214487 -C1 și nr.214489-C1, C4, 
C5; desfiinţare C102-depozit laminate; desfiinţare 
corp 32-depozit subteran identificat cu nr.cadastral 
214307-C4 și corp C33 identificat cu nr.cadastral 
214307-C5; desfiinţare corp C21 (bazine) identificat 
cu nr.cadastral 214489-C7 și corp C22 (Staţie 
pompare) identificat cu nr.cadastral 214489-C8; desfi-
inţare corp clădire C34 Punct Termic identificat cu 
nr.cadastral 214307-C6”, 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 „Desfi-
inţare 26 corpuri de construcţii cu funcţiuni indus-
triale identificate cu nr.cadastrale 214305-C2, C5, C6, 
C7, C8, C9, C12, C13, C14, C15, C16, nr.214306 -C1, 
C2, C4, C5, C6, C8, C10, C11, C12, C13, C15, 
nr.214487-C1 și nr.214489 -C1, C4, C5; desfiinţare 
C102-depozit laminate; desfiinţare corp 32-depozit 
subteran identificat cu nr.cadastral 214307-C4 și corp 
C33 identificat cu nr.cadastral 214307-C5; desfiinţare 
corp C21 (bazine) identificat cu nr.cadastral 
214489-C7 și corp C22 (Staţie pompare) identificat cu 
nr.cadastral 214489-C8; desfiinţare corp clădire C34 
Punct Termic identificat cu nr.cadastral 214307-C6”, 
propus a fi amplasat în București, sector 3, bd.Basa-
rabia, nr.256. Proiectul deciziei de încadrare poate fi 
consultat la următoarea adresă de internet http://
apmbuc.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 10 zile de la data publicării anun-
ţului pe pagina de internet a autorităţii competente 
pentru protecţia mediului.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator Al Adunarii Generale Extraordinare A 
Actionarilor Societatii Germina Agribusiness  S.A. 
Consiliul de Administratie al Societatii GERMINA 
AGRIBUSINESS S.A. (denumita in continuare 
„Societatea” sau „Germina”) cu sediul in Mun. Bucu-
resti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Modulele M2, 
M3, M4 si M5, Etaj 10, sector 2, inmatriculata la 
Registrul Comertului sub nr. J40/895/1991, cod unic 
de inregistrare RO 351290, potrivit Deciziei Consi-
liului de Administratie al Societatii (Consiliul de 
Administratie) din data de 21.01.2021, convoaca, in 
temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
(„Legea nr. 31/1990”), art. 106 coroborat cu art. 92 din 
Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente 
financiare si operatiuni de piata („Legea nr. 
24/2017”), Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind 
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de 
piata („Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018”) si al Actului 
Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraor-
dinara a Actionarilor (Adunare/AGEA), pentru data 
de 02.03.2021, astfel: • AGEA cu incepere de la ora 
11:00 (ora Romaniei), la adresa din Mun. Bucuresti, 
sector 2, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Modulele 
M2, M3, M4 si M5, et. 10, Sala de sedinte, pentru toti 
actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfar-
situl zilei de 18.02.2021, stabilita ca Data de Referinta 
conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) din Regula-
mentul A.S.F. nr. 5/2018. In cazul in care, la data de 
02.03.2021, nu se intruneste cvorumul legal si statutar 
pentru a valida intrunirea AGEA, se convoaca si se 
fixeaza cea de a doua sedinta AGEA pentru data de 
03.03.2021, in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi, 
astfel: • AGEA cu incepere de la ora 11:00 (ora 
Romaniei), la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Delea 

reprezentant legal, copia actului care dovedeste cali-
tatea de reprezentant legal, toate acestea purtand 
mentiunea „conform cu originalul”, urmata de 
semnatura olografa a reprezentantului legal. b) Acti-
onari persoane juridice romane, straine si entitati fara 
personalitate juridica: copia actului de identitate al 
reprezentantului legal, certificata prin mentionarea 
„conform cu originalul”, urmata de semnatura 
olografa a reprezentantului legal. Calitatea de repre-
zentant legal va fi luata din Registrul Actionarilor 
intocmit de Depozitarul Central pentru Data de 
Referinta. In cazul in care informatiile din Registrul 
Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru 
Data de Referinta nu permit identificarea reprezen-
tantului legal al actionarului persoana juridica 
romana, identificarea poate fi facuta in baza unui 
certificat constatator eliberat de registrul comertului, 
in original sau copie conforma cu originalul, sau in 
baza oricarui alt document cu rol similar, in original 
sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o 
autoritate  competenta. Documentele care atesta 
calitatea de reprezentant legal trebuie sa fie emise cu 
cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocato-
rului adunarii. Daca documentele mai sus mentionate 
sunt intocmite intr-o limba straina, alta decat limba 
engleza, acestea vor fi insotite de o traducere in limba 
romana sau in limba engleza realizata de un tradu-
cator autorizat. ● Dreptul actionarilor de a introduce 
noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii si de a face 
propuneri de hotarari pentru puntele de pe ordinea 
de zi; Unul sau mai multi actionari, reprezentand 
individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul 
social, are/au dreptul: de a introduce puncte pe 
ordinea de zi a adunarii, cu conditia ca fiecare punct 
sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hota-
rare propus spre adoptare de adunare; de a prezenta 
proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii. 
Drepturile prevazute la lit. a) si b) pot fi exercitate 
numai in scris, propunerile formulate urmand a fi 
transmise, in termen de 15 zile de la data publicarii 
convocarii, ora 17:00. Procedura de transmitere a 
documentelor: - prin servicii de curierat, la adresa din 
Mun. Bucuresti, sector 2, Str. Delea Veche nr. 24, Corp 
A, Modulele M2, M3, M4 si M5, et. 10. - prin e-mail, 
la adresa office@germina.ro. Copiile scanate ale docu-
mentelor vor fi transmise ca atasamente, in format 
pdf, avand incorporat, atasat sau asociat logic semna-
tura electronica extinsa a actionarului, potrivit Legii 
nr. 455/2001. Pentru identificarea actionarilor care isi 
exercita drepturile mentionate mai sus, Societatea 
poate solicita, suplimentar documentelor mentionate 
mai sus, urmatoarele documente: 1) dovada calitatii 
de actionar, in original, respectiv extras de cont emis 
de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre 
participantii care furnizeaza servicii de custodie, din 
care rezulta calitatea de actionar si numarul de 
actiuni; 2) documente care atesta inscrierea informa-
tiei privind reprezentantul legal la Depozitarul 
Central/respectivii participanti. Actionarii pentru 
care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei/
persoanelor semnatare reiese din certificatul atasat 
semnaturii electronice utilizate sunt exonerati de la 
prezentarea documentelor specificate la pct. 1) si 2) 
enumerate anterior. In cazul in care cererile actiona-
rilor impun modificarea ordinii de zi, ordinea de zi 
actualizata, formularele de imputernicire speciala 
actualizate si formularele de buletin de vot prin cores-
pondenta actualizate, vor fi disponibile inainte de 
Data de Referinta, cu respectarea procedurii utilizate 
la convocarea Adunarii. ● Dreptul actionarilor de 
adresa intrebari referitoare la ordinea de zi; Actionarii 
isi pot exercita drepturile prevazute de art. 198 din 
Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, respectiv dreptul sa 
adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de 
zi a Adunarii cu conditia ca acestia: (i) sa transmita 

va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, 
in aceleasi conditii si la aceeasi data ca si materialele 
informative; ii) va fi actualizat de catre Societate, 
daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a 
adunarii, si va fi publicat pe pagina de internet a 
Societatii, in forma actualizata; iii) va fi completat de 
catre actionar, in trei exemplare: unul pentru actionar, 
unul pentru reprezentant si unul pentru Societate. 
Identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai 
acestora se va face cu respectarea regulilor privind 
identificarea actionarilor mai sus mentionate. Votul 
prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale; 
Formularul imputernicirii generale trebuie sa contina 
informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul 
A.S.F. nr. 5/2018. Actionarul poate acorda o imputer-
nicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 
ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate 
aspectele aflate in dezbaterea adunarii, a unuia sau 
mai multor emitenti identificati in imputernicire, in 
mod individual sau printr-o formulare generica refe-
ritoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in 
ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca 
imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in 
calitate de client, unui intermediar definit conform 
prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 
24/2017 sau unui avocat. Imputernicirile, inainte de 
prima lor utilizare, se depun la Societate, cu 48 de ore 
inainte de adunare, in copie, cuprinzand mentiunea 
conformitatii cu originalul sub semnatura reprezen-
tantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt 
retinute de Societate, facandu-se mentiune despre 
aceasta in procesul-verbal al adunarii. Imputernicitul 
nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul 
in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de 
catre actionar in imputernicire. In conditiile in care 
persoana imputernicita este o persoana juridica, 
aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin 
intermediul oricarei persoane ce face parte din 
organul sau de administrare sau conducere sau dintre 
angajatii sai. Actionarii nu pot fi reprezentati in 
adunare pe baza unei imputerniciri de catre o 
persoana care se afla intr-o situatie de conflict de 
interese ce poate aparea in special in unul dintre 
urmatoarele cazuri: a) este un actionar majoritar al 
emitentului sau o alta persoana, controlata de respec-
tivul actionar; b) este membru al unui organ de admi-
nistrare, de conducere sau de supraveghere al 
emitentului, al unui actionar majoritar sau al unei 
persoane controlate, conform prevederilor de la lit. a); 
c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al 
unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, 
conform prevederilor de la lit. a); d) este sotul, ruda 
sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia 
dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c). Docu-
mente ce insotesc imputernicirea generala: Imputer-
nicirea generala trebuie sa fie insotita de o declaratie 
pe propria raspundere data de reprezentantul legal al 
intermediarului sau de avocatul care a primit impu-
ternicirea de reprezentare, din care sa reiasa ca impu-
ternicirea este acordata de respectivul actionar, in 
calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, 
avocatului si ca imputernicirea generala este semnata 
de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura elec-
tronica extinsa, daca este cazul. Declaratia trebuie 
depusa odata cu imputernicirea generala la Societate, 
in original, semnata si, dupa caz, stampilata, pana cel 
tarziu la data de 28.02.2021, ora 11:00 (ora Roma-
niei), in cazul primei utilizari sub sanctiunea pierderii 
exercitiului dreptului de vot prin mandatar general in 
aceasta Adunare Generala Extraordinara. - Votul 
prin corespondenta; Actionarii pot vota in cadrul 
adunarii si prin corespondenta, prin completarea si 
semnarea corespunzatoare a buletinelor de vot prin 
corespondenta. Formularul buletinului de vot va fi 
pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, in 
aceleasi conditii si la aceeasi data ca si materialele 
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informative. Buletinele de vot completate, semnate si 
dupa caz, stampilate pot fi transmise la sediul Socie-
tatii prin una din metodele mentionate mai sus in 
prezentul convocator. Buletinele de vot vor fi insotite 
de documente care sa permita identificarea actiona-
rilor si a reprezentantilor legali ai acestora, cu respec-
tarea regulilor specificate mai sus in prezentul 
convocator. Vor fi luate in considerare doar buletinele 
de vot prin corespondenta primite pana la data de 
28.02.2021, ora 11:00 (ora Romaniei). In situatia in 
care actionarul care si-a exprimat votul prin cores-
pondenta participa personal sau prin reprezentant la 
adunarea generala, votul prin corespondenta 
exprimat pentru adunare este anulat. In acest caz este 
luat in considerare doar votul exprimat personal sau 
prin reprezentant. Daca persoana care reprezinta 
actionarul prin participare personala la adunare este 
alta decat cea care a exprimat votul prin corespon-
denta, atunci, pentru valabilitatea votului sau aceasta 
trebuie sa prezinte la adunare o revocare scrisa a 
votului prin corespondenta, semnata de actionar sau 
de reprezentantul care a exprimat votul prin cores-
pondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul 
sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la 
adunare.Formularele de Buletine de vot prin cores-
pondenta vor fi actualizate de catre Societate, daca 
este cazul, in conformitate cu ordinea de zi a Convo-
carii AGEA actualizata, si vor fi publicate pe pagina 
de internet a Societatii, in forma actualizata. Verifi-
carea si validarea Procurilor speciale/generale depuse, 
precum si centralizarea, verificarea, validarea si 
evidenta voturilor exprimate prin corespondenta se 
va face de catre secretarul tehnic desemnat de Prese-
dintele Consiliului de Administratie al Societatii, 
acesta urmand a pastra in siguranta inscrisurile 
precum si confidentialitatea voturilor exprimate. 
Imputernicirile speciale/generale vor fi verificate si de 
catre secretarul desemnat de AGEA din randul actio-
narilor. Daca va fi cazul, formularele de Imputerniciri 
speciale si de Buletine de vot prin corespondenta 
actualizate vor putea fi obtinute, la cerere, in fiecare zi 
lucratoare, intre orele 09:00-12:00, de la sediul Socie-
tatii, prin fax sau posta, sau direct de pe website-ul 
Societatii, www.germina.ro, incepand cu ziua lucra-
toare imediat urmatoare publicarii ordinii de zi 
completata in conformitate cu legea. In situatia in 
care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu 
trimit Imputernicirile speciale si/sau Buletinele de vot 
prin corespondenta actualizate, Imputernicirile 
speciale si Buletinele de vot trimise anterior comple-
tarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai 
pentru punctele din acestea care se regasesc si pe 
ordinea de zi completata. La data convocarii, capi-
talul social al Societatii este de 33.772.730 RON si este 
format din 13.509.092 actiuni ordinare, nominative, 
dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 RON/
actiune, fiecare actiune dand dreptul la un vot in 
AGEA. Informatii suplimentare se pot obtine la 
adresa din Mun. Bucuresti, sector 2, Str. Delea Veche 
nr. 24, Corp A, Modulele M2, M3, M4 si M5, et. 10 sau 
la numarul de telefon 021.322.54.80, in fiecare zi 
lucratoare, intre orele 09:00 –17:00. Presedintele 
Consiliului de Administratie: Iuliana Cernat.

în Registrul Comerțului J05/95/2015, îi notifică pe 
toți creditorii debitoarei privind faptul că prin hotă-
rârea nr. 43 din data de 20.01.2021 pronunțată de 
Tribunalul Bihor, în dosarul nr. 516/111/2020 s-a 
dispus începerea procedurii falimentului față de 
societatea debitoare mai sus menționată, în temeiul 
art.92 alin(5) şi art.145 alin.1 lit.D din Legea nr. 
85/2014. Prin hotărârea amintită s-a fixat termenul 
limită pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanțelor născute în cursul procedurii, respectiv în 
intervalul 30.09.2020 - 20.01.2021, la data de 
08.03.2021, termenul limită pentru verificarea crean-
țelor, întocmirea şi publicarea tabelului suplimentar 
la data de 19.03.2021, termenul limită de întocmire a 
tabelului definitiv consolidat la data de 14.04.2021. 
Lichidatorul judiciar provizoriu a convocat şedința 
adunării creditorilor pe data de 24.03.2021, la ora 
12:00, la sediul acestuia din Oradea, str. Avram 
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, ordinea de zi urmând a 
fi: confirmarea lichidatorului judiciar provizoriu şi 
aprobarea onorariului acestuia. 

l Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, in calitate de lichi-
dator judiciar al AAP Group SRL, scoate la vanzare 
autotractorul  N3 Scania T124, capacitate  cilindrica 
11705 cmc, avand un pret evaluat de 38.268 lei 
(exclusiv TVA). Pretul Caietului de Sarcini este de 
1.000 lei (exclusiv TVA) si se achită prin OP in contul 
nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la ING 
Bank – Sucursala Dorobanti, pe seama lichidatorului 
judiciar Dinu Urse si Asociatii SPRL. Participarea la 
licitatie este conditionata de: - achitarea, cel mai 
tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru 
licitatie, a garantiei de 10% din pretul de pornire al 
licitatiei; -achizitionarea cel mai tarziu cu o zi inainte 
de data si ora stabilita pentru licitatie a Caietului de 
sarcini, ce va fi achitat in contul lichidatorului judi-
ciar. Prima sedinta de licitatie a fost fixata la data de 
02.02.2021, ora 15:00, iar daca bunul nu se adjudeca 
la aceasta data, urmatoarea sedinta de licitatie a fost 
fixata in data de 09.02.2021, la ora 15:00. Daca bunu-
rile nu se adjudeca nici la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatie au fost fixate dupa cum urmeaza: 
-in datele de 16.02.2021 si 23.02.2021, la ora 15:00, la 
un pret de pornire reprezentand o scadere de 10% 
fata de pretul evaluat; -in datele de 02.03.2021 si 
09.03.2021, la ora 15:00, la un pret de pornire repre-
zentand o scadere de 20% fata de pretul evaluat; -in 
datele de 16.03.2021 si 23.03.2021, la ora 15:00, la un 
pret de pornire reprezentand o scadere de 30% fata 
de pretul evaluat; -in datele de 30.03.2021 si 
06.04.2021, la ora 15:00, la un pret de pornire repre-
zentand o scadere de 40% fata de pretul evaluat; -in 
datele de 13.04.2021 si 20.04.2021, la ora 15:00, la un 
pret de pornire reprezentand o scadere de 50% fata 
de pretul evaluat. Sedintele de licitatie se vor desfa-
sura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, 
Str. Buzesti, nr.71, et.5, cam. 502 – 505, sector 1. 
Pentru relatii suplimentare sunati la tel. 
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com.

l Debitorul Anconi Construct SRL societate in fali-
ment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si Asociatii 
SPRL, scoate la vanzare: 1.Skoda Octavia, nr. inma-

exemplar, unde este cazul: Costul documentației de 
atribuire este de 250 de lei, se poate achita la sediul 
Primăriei comunei Giuleşti, Compartiment Taxe şi 
I m p o z i t e  s a u  Î n  c o n t u l  R O 2 5 T R E Z 
43721340202XXXXX deschis la Trezoreria Sighetu 
Marmației, cu mențiunea ,,Documentație de atri-
buire concesiune” 3.4 Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 10/02/2021 4. Informaţii privind ofer-
tele: 4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 
18/02/2021 4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria comunei Giuleşti, localitatea Giuleşti, nr. 
114, județul Maramureş 4.3 Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un exemplar 5. 
Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 22/02/2021, Primăria 
comunei Giuleşti, sediul administrativ 2, sala de 
conferințe, comuna Giuleşti, localitatea Giuleşti, nr. 
114, județul Maramureş 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute 
şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Maramureş, Bulevardul Republicii 2A, Baia Mare 
430264, tel. 0262218235, tr-maramures-reg@just.ro 7. 
Data transmiterii anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 22/01/2021 

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: Muzeul Național 
Bran, Bran, Str.Aurel Stoian, nr.14, județul Braşov, 
telefon 0268/238.336, fax 0268/238.335, e-mail: 
muzeulnationalbran2019@gmail.com, cod fiscal 
5380628. 2. Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 18 
parcele, în suprafaţă totală de 115,77 mp, din dome-
niul public al statului, în temeiul O.U.G. nr. 
57/03.07.2019, art. 332-333, administrate de Muzeul 
Național Bran, conform caietului de sarcini prevă-
zute în H.G.502/25.06.2020, localizate în Piața 
I.G.Stoian, nr. 5, pe care se vor amplasa 
chioşcuri-construcții provizorii, în vederea desfăşu-
rării de activități comerciale specificate în caietul de 
sarcini. 3. Informații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: la cerere la sediul instituției, la Recepția 
Muzeului. 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 Recepția Muzeului 
Național Bran, situat în Bran, Strada Aurel Stoian, 
nr.14, județul Braşov. 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 
cash la Recepția Muzeului. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 08.02.2021, ora 12:00. 4. 
Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 16.02.2021, ora 09:00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Muzeul Național Bran, 
Bran, Str.Aurel Stoian, nr. 14, județul Braşov. 4.3. 

0742592183 0252/354399, email office@consul-
tant-insolventa.ro sau la sediul lichidatorului judi-
ciar.

l Licitatie publica 15.02.2021. Debitorul SC Tecno-
green SRL - societate în reorganizare judiciara, in 
judicial reorganisation, en redressement, cu sediul in 
Dr.Tr.Severin, str.George Cosbuc nr.3A, Camera 2, 
Sc.1, Et. Subsol, Ap.3, jud.Mehedinti, CIF:15195512, 
J25/302/2016, prin administrator judiciar, Consultant 
Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.Tr. 
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI 
38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin 
asociat coordonator Serban Valeriu, scoate la 
vânzare, la preturile diminuate cu 40% fata de pretu-
rile stabilite prin Raportul de Evaluare nr. 
32/05.03.2020 conform hotarare adunare creditori 
din data de 24.11.2020, urmatoarele bunuri imobile: 
- Teren Extravilan avand S = 21.022 mp si Plantatie 
Vita De Vie (existenta pe acest Teren) avand S = 
21.022 mp, cu nr.cad.:50061, inscris in CF:50061, 
situat in Tarlaua 80 Parcela 3, la pretul de 36.957 
Euro - Teren Extravilan avand S = 61.377 mp si 
Plantatie Vita De Vie (existenta pe acest Teren) 
avand S = 61.377 mp, cu nr.cad.:50363, inscris in 
CF:50363, situat in Tarlaua 80 Parcela 2 la pretul de 
107.901 Euro - Teren Extravilan avand S = 347.640 
mp si Plantatie Vita De Vie (existenta pe acest Teren) 
avand S = 347.640 mp, cu nr.cad.:50364, inscris in CF 
nr. 50364, situat in Tarlaua 80 Parcela 1,2 la pretul de 
611.151 Euro - Teren Extravilan avand S = 131.514 
mp si Plantatie Vita De Vie (existenta pe acest Teren) 
avand S = 131.514 mp, cu nr.cad.50365, inscris in CF 
nr. 50365, situat in Tarlaua 80 Parcela 4 la pretul de 
231.201 Euro - Teren Extravilan avand S = 53.591 
mp si Plantatie Vita De Vie (existenta pe acest Teren) 
avand S = 53.591 mp, cu nr.cad. 50366, inscris in CF 
nr. 50366, situat in Tarlaua 80 Parcela 3 la pretul de 
94.212 Euro situate in extravilanul comunei Pãtulele, 
Judeţul Mehedinţi. Administratorul judiciar mentio-
neaza faptul ca, asupra bunurilor enumerate mai sus 
detine un drept de ipoteca legala creditorul Mollificio 
Bortolussi SRL. Total suprafata de teren : 615.144 
mp. Valoarea totala a bunurilor imobile este de 
1.081.422,00 EURO exclusiv 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 
15.02.2021, orele 14:00. Titlul executoriu în baza 
căruia administratorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile, conform Raportului de 
evaluare nr. 32/05.03.2020, il reprezinta Sentinta nr. 8 
din data de 11.05.2020, de confirmare a planului de 
reorganizare a debitoarei SC Tecnogreen SRL, 
pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a 
Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în 
dosarul nr. 2726/101/2018. Participarea la licitaţie 
este condiţionată de consemnarea în contul unic de 
insolventa al debitoarei SC Tecnogreen SRL, pana la 
data de 14.02.2021 orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% 
din preţul de pornire pentru bunul imobil pe care 
intentioneaza sa-l achizitioneze precum şi achiziţio-
narea caietului de sarcini in suma de 1.000,00 
lei+TVA. Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. 

sedinta din data de 20.05.2020, de confirmare a 
planului de reorganizare a debitoarei SC D&G Agri-
colture Enterprise SRL, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinti Secţia a II - a Civilă de Contencios Admi-
nistrativ si Fiscal în dosarul nr. 1726/101/2019. Credi-
tori ipotecari: DGRFP Craiova AJFP Mehedinti, 
U.A.T. Com Punghina, M.C. Vivai Italia S.C.A. si 
Cabinet Av. Predescu Daniela. Participarea la lici-
taţie este condiţionată de consemnarea în contul unic 
de insolventa al debitoarei SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL, pana la data de 05.02.2021 orele 
17:00 a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire 
pentru bunul imobil pe care intentioneaza sa-l achizi-
tioneze precum şi achiziţionarea caietului de sarcini 
in suma de 1.000,00 lei+TVA. Cont deschis la Banca 
Rom ane as c a  S .A .  s ub  nr.  RO11B RM A 
0999100087949896. Invităm pe toti cei care vor să 
participe la şedinţa de licitaţie să transmita oferte de 
cumpărare şi documentele în copie xerox din care 
rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație şi 
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.

l Just Insolv SPRL anunta vanzarea la licitaţie 
publică a bunurilor mobile aflate in patrimoniul SC 
Corex & C.B SRL, conform hotararii Adunarii 
Creditorilor din data de 03.10.2019, pretul de pornire 
al licitatiei fiind redus la 50% din cel stabilit in 
raportul de evaluare. Sunt scoase la licitatie urmatoa-
rele bunuri: Volkswagen Jetta la pretul de 3.450 lei 
(an fabr.2008 stare nesatisfacatoare,nefunctionala), 
ATV Ranger la pretul de 10.450 lei (an fabr.2008, 
stare satisfacatoare, functionala, necesita reparartii), 
Scaun birou - 6 buc la pret 21 lei/buc., Birou-6 buc la 
pret de 90 lei / buc, Dulap cu 2 usi - 6 buc la pret de 
48 lei /buc, Multifunctionala HP Laser Pro -2 buc la 
pret de 190 lei / buc, UN.CEN.Dell Optiplex 3020 - 6 
buc la pret de 225 lei / buc, Monitor Dell - 6 buc la 
pret de 65 lei / buc.,Distrugator documente - 3 buc la 
pret de 215 lei / buc, Scanner Iris 3 buc la pret de 95 
lei / buc., Scaun birou - 11 buc la pret de 21 lei / buc., 
Birou - 11 buc la pret de 64 lei / buc., Dulap cu 2 usi 
- 11 buc la pret de 33,50 lei / buc, Multifunctionala 
HP Laser M725Z la pretul de 1.740 lei, Notebook 
Lenovo IdeaPad - 2 buc la pretul de 550 lei / buc, , 
Notebook Lenovo Thinkpad E531 la pretul de 525 
lei, Notebook Lenovo ThinKpad Helix la pretul de 
400 lei, Notebook Lenovo Thinkpad carbon la pretul 
de 550 lei, Copiator Laser Jet Xerox 7225 la pretul de 
1.350 lei. La toate bunurile se adauga TVA. Licitaţiile 
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LICITAȚII
l Consumcoop Slobozia Mândra, județul Teleorman, 
C34/12/2005, CUI:1414647, scoate la vânzare prin 
licitație publică Magazin +Bufet, situat în satul Uda 
Paciurea, com.Uda Clococoiv, județ Teleorman. 
Prețul de pornire: 100.000Lei. Licitația va avea loc în 
data de 10 februarie 2021, la sediul cooperativei, 
situat în comuna Slobozia Mândra, județ Teleorman.

l Erată la anunţul publicat în ediţia din 21 ianuarie 
2021 a ziarului Jurnalul Naţional, pagina IV. UAT 
Oraş Bechet, aduce la cunoştinţa publicului următoa-
rele modificări apărute la anunţul privind scoaterea 
la licitaţie în vederea concesionării a suprafeţei de 
20.000mp teren extravilan, situat în Bechet, T.31, 
P.319, suprafaţă ce face parte din domeniul privat al 
localităţii, în vederea desfăşurării de activităţi Agri-
cole: -şedinţa publică de deschidere a ofertelor va 
avea loc în data de 24.02.2021, ora 10:00, la sediul 
Primăriei Oraşului Bechet, Str.A.I.Cuza, Nr.100, Jud.
Dolj. -ofertele vor fi depuse până la data de 
23.02.2021, ora 16:00, la sediul Primăriei Oraşului 
Bechet, Str.A.I.Cuza, Nr.100, Jud.Dolj. Restul condi-
ţiilor prevăzute în anunţ rămân valabile. UAT Oraş 
Bechet. 

l Erată la anunţul publicat în ediţia din 21 ianuarie 
2021 a ziarului Jurnalul Naţional, pagina IV. UAT 
Oraş Bechet, aduce la cunoştinţa publicului următoa-
rele modificări apărute la anunţul privind scoaterea 
la licitaţie în vederea concesionării a suprafeţei de 
49,1628ha teren intravilan, situat în Bechet, -T.31 
P.319/1; T.32 P.343; T.31 P.329; T.32 P.344; T.31 P.331; 
T.32 P.345; T.31 P.334; T.32 P.346; T.31 P.334/1; T.32 
P.347; T.32 P.338; T.32 P.348; T.32 P.339; T.32 P.351; 
T.32 P.340; T.32 P.341; T.32 P.342, suprafaţă ce face 
parte din domeniul privat al localităţii, în vederea 
realizării unui parc fotovoltaic: -şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor va avea loc în data de 
22.02.2021, ora 10:00, la sediul Primăriei Oraşului 
Bechet, Str.A.I.Cuza, Nr.100, Jud.Dolj. -ofertele vor fi 
depuse până la data de 18.02.2021, ora 16:00, la 
sediul Primăriei Oraşului Bechet, Str.A.I.Cuza, 
Nr.100, Jud.Dolj. Restul condiţiilor prevăzute în 
anunţ rămân valabile. UAT Oraş Bechet.

l Primăria Comunei Platoneşti cu sediul în Comuna 
Platonesti, Județul Ialomita, strada Feteşti, nr. tel./
fax 0243.279120 organizează în data de 19.02.2021, 
ora 10:00 licitație publică avand ca obiect concesio-
narea terenurilor fără constructii, proprietatea 
privată a Comunei Platoneşti, în suprafaţă totală de 
15300.m.p., reprezentând un numar de 14 loturi, 
situate în intravilanul satelor Platoneşti şi Lăcusteni, 
destinate construirii unor case de locuit si 2 pentru 
activitate economica. Un exemplar din documentația 
de atribuire se poate obține de la sediul Primăriei 
Platoneşti, în urma unei solicitari scrise. Data limită 
pentru solicitarea clarificarilor este 12.02.2021. Infor-
maţii privind ofertele:- data limita de depunere a 
ofertelor 16.02.2021 ora 16:00; - adresa la care trebuie 
depuse ofertele  : Comuna Platoneşti, județul 
Ialomița, la registratura unității; - numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare oferta:  un singur 
exemplar. Sedinţa publică de deschidere a ofertelor  
se va desfasura în data de 19.02.2021  la Primăria 
Platoneşti, județul Ialomița. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la telefon 0243/279120 sau la sediul Primă-
riei Comunei Platoneşti, Județul Ialomița. 

l Subscrisa Private Liquidation Group IPURL, în 
calitate de lichidator judiciar provizoriu în dosarul 
nr. 516/111/2020 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, 
Secția a II-a Civilă, privind pe debitoarea Anca 
Bitransro SRL, CUI 33998501, număr de înregistrare 

triculare B-04-POU, an fabricatie 2008, pret pornire 
licitatie -1.080,00 Euro exclusiv TVA; 2.Skoda 
Octavia, nr. inmatriculare B-06-POU, an fabricatie 
2008, pret pornire licitatie - 1.050,00 Euro exclusiv 
TVA;  3. Dacia Logan, nr. inmatriculare  B-05-POU, 
an fabricatie 2005,  pret pornire licitatie - 450,00 Euro 
exclusiv TVA; 4. Puegeot 107, nr. inmatriculare  
B-99-POU, an fabricatie 2007, pret pornire licitatie 
–510,00 Euro exclusiv TVA; 5.Fiat Punto, nr. inmatri-
culare  B-74-BMK, an fabricatie 2007, pret pornire 
licitatie -480,00 Euro exclusiv TVA; Autovehiculele se 
vand in mod individual. 6.Bunuri mobile de tip 
mijloce fixe apartinand Anconi Construct SRL in 
valoare de 3.924,9 Euro  exclusiv TVA. Bunuri mobile 
de tip mijloce fixe se vand in bloc sau individual. 
-Pretul de pornire al licitatilor pentru autoturisme si 
pentru bunurile mobile de tip mijloace fixe aparti-
nand Anconi Construct SRL reprezinta 30% din 
valoarea de piata exclusiv TVA, aratata in Raportul 
de Evaluare, listele cu aceste bunuri pot fi obtinute de 
la lichidatorul judiciar cu un telefon in prealabil la 
021.318.74.25. -Pretul Caietului de sarcini pentru 
autoturisme si pentru bunurile mobile de tip mijloace 
este fixe de 500,00 Lei exclusiv TVA. Participarea la 
licitatie este conditionata de: -consemnarea in contul 
nr. RO02 BUCU 1081 2159 5197 1RON deschis la 
Alpha Bank Romania, cel mai  tarziu cu o zi inainte 
de data si ora stabilita pentru licitatie, a garantiei de 
10% din pretul de pornire al licitatiei pentru bunurile 
pentru care se liciteaza; -achizitionarea cel mai tarziu 
cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru licitatie a 
Caietului de sarcini, ce poate fi achitat in contul lichi-
datorului judiciar nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 
3726  deschis la ING BANK – Sucursala Dorobanti 
sau in numerar la sediul acestuia din Bucuresti str. 
Buzesti nr.71, et.5, cam. 502-505, sector 1. Pentru 
autovehicule si pentru bunurile mobile de tip mijloace 
fixe, prima sedinta de licitatie a fost fixata in data de 
09.02.2021, ora 15:00, iar daca bunurile nu se adju-
deca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii 
vor fi in data de 16.02.2021; 23.02.2021; 02.03.2021; 
ora 15:00. Toate sedintele de licitatie se vor desfasura 
la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. 
Buzesti nr.71, et.5, cam. 502-505, sector 1. Pentru 
relatii suplimentare sunati la 021.318.74.25, ”email 
dinu.urse@gmail.com.” Toate sedintele de licitatie se 
vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et.5, cam. 502-505, sector 
1. Pentru relatii suplimentare sunati la 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com.

l 1. Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Comuna Giuleşti, Nr. 
114, Giuleşti, judeţul Maramureş, telefon 
0722205797, fax 0262375201, email primaria@
primariagiulesti.ro 2. Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea şi identifi-
carea bunului care urmează să fie concesionat: Teren 
în suprafață de 56959 mp, ce aparține domeniului 
public al comunei Giuleşti, județul Maramureş, 
înscris în Cartea Funciară nr. 52827 3. Informații 
privind documentația de atribuire: Studiu de Oportu-
nitate, Fisa de date, Caietul de sarcini, Instrucțiuni, 
Formulare şi Model contract. 3.1 Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documentației de atri-
buire: Documentația poate fi ridicată de la sediul 
Primăriei comunei Giuleşti 3.2 Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Secretariat - persoană de 
contact Aurica Ivanciuc - Primăria comunei Giuleşti, 
localitatea Giuleşti, nr. 114, județul Maramureş 3.3 
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două 
plicuri sigilate -unul exterior şi unul interior. 5. Data 
şi locul la care se va desfăşura şedința publică de 
deschidere a ofertelor: 17.02.2021, ora 09:00, Muzeul 
Național Bran, localitatea Bran, Str. Aurel Stoian, nr. 
14, județul Braşov. 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: Tribunalul Braşov -Secţia 
Comercială, de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
cu sediul în Braşov, B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, 
județul Braşov, telefon 0268/419.615, fax 
0268/418.054, e-mail: trbrasov@just.ro. 7. Data trans-
miterii anunțului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 22.01.2021.

l Subscrisa, Consultant Insolvență SPRL, cu sediul 
social în Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud.
Mehedinți, înregistrată în RFO sub numărul: RFO 
II-0649, CIF 31215824, reprezentată de ec. Emil 
Popescu, în calitate de lichidator judiciar al SC Fit 
Romania SRL cu sediul în Bucuresti, str.Mircea 
Voda nr.43, bl.M32, et.2, ap.8, Sector 3, 
CUI:3683030, J40/4781/1993, aflata in procedura de 
faliment în faliment, in bankruptcy, en faillite în 
dosarul nr. 16556/3/2020, scoate la vanzare, conform 
hotararii adunarii creditorilor din data de 
23.11.2020, urmatoarele bunuri imobile: Apartament 
Cu 2 Camere, P/P+4, avand Sc = 46,61 mp, Su = 
39,18 mp si nr. cadastral provizoriu 671 situat in 
Bârlad, Aleea Parc, nr.31, bl.C4, sc.B, parter, Jud.
Vaslui, la pretul stabilit prin Raportul de evaluare nr. 
126 din data de 09.11.2020, respectiv 18.600 Euro 
exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din 
ziua platii). Lichidatorul judiciar mentioneaza faptul 
ca bunurile imobile mai sus mentionate nu detin 
documentatie cadastrala. Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor imobile  descrise anterior o reprezinta 
Incheierea de sedinta din data de 27.07.2020 privind 
deschiderea procedurii de faliment impotriva debi-
toarei SC Fit Romania SRL, pronunțată de Tribu-
nalul Bucuresti, Sectia a VII-A Civila,  prin 
judecătorul - sindic în dosarul nr. 16556/3/2020. 
Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar 
din Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehe-
dinţi la data de 05.02.2021 orele 14:00. Informam 
toti ofertanţii care vor să participe la sedinta de lici-
taţie faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie 
reprezentand 10% din preţul de pornire al licitaţie 
pentru fiecare bun imobil in parte respectiv sa achi-
ziționeze caietul de sarcini in cuantum de 500,00 lei 
Exclusiv TVA pentru fiecare bun imobil in parte, in 
contul unic de insolventa al debitoarei SC Fit 
Romania SRL, deschis sub nr. RO11BRMA 
0999100091916905 - Suc. Dr.Tr. Severin pana la data 
de 04.02.2021 orele 17:00; Invităm pe toti cei care vor 
să participe la şedinţa de licitaţie să transmita oferte 
de cumpărare şi documentele în copie xerox din care 
rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație 
şi 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, 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, 

S u c u r s a l a  D r. Tr. S e v e r i n ,  s u b  n r. 
RO11BRMA0999100083622047. Invităm pe toti cei 
care vor să participe la şedinţa de licitaţie să trans-
mita oferte de cumpărare şi documentele în copie 
xerox din care rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație şi contravaloarea caietului de 
sarcină la adresa de email: office@consultant-insol-
venta.ro. Avand in vedere măsurile de prevenire a 
răspândirii virusului Covid 19 (Coronavirus), 
precum si a ordonantelor militare emise, administra-
torul 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.). Somam pe toti cei care pretind vreun 
drept asupra bunurilor imobile descrise anterior sa 
anunte administratorul judiciar inainte de data stabi-
lita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea preva-
zută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 
0756482035, 0742592183 0252/354399, email office@
consultant-insolventa.ro.

l Licitatie publica 08.02.2021; Debitorul SC D&G 
Agricolture Enterprise SRL - societate în reorgani-
zare judiciara, in judicial reorganisation, en redresse-
ment, cu sediul în Dr.Tr. Severin, str. George Cosbuc 
nr. 3A,  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 stabilite diminuate cu 30% fata de preturile 
stabilite prin Raportul de Evaluare nr. 20/24.02.2020 
si Raportul de Evaluare nr. 21/24.02.2020 conform 
hotarare adunare creditori din data de 12.01.2021, 
urmatoarele bunuri imobile: Teren si vita de vie in 
suprafata de 36.933 mp situate in comuna Patulele, 
jud.Mehedinti, nr. CF 50046 si nr cadastral 50046 la 
pretul de pornire a licitatie in suma de 80.003,00 
Euro; 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 455.175,00 Euro; Teren si vita de 
vie in suprafata de 60.938 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50171 si nr cadas-
tral 50171 la pretul de pornire a licitatie in suma de 
130.529,00 Euro; Teren si vita de vie in suprafata de 
66.000 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehe-
dinti, nr. CF 50175 si nr cadastral 50175 la pretul de 
pornire a licitatie in suma de 141.372,00 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 179.928,00 Euro; Teren si vita de vie in 
suprafata de 320.546 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50092 si nr cadas-
tral 50092 la pretul de pornire a licitatie in suma de 
686.609,00 Euro; Teren si vita de vie in suprafata de 
56.600 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehe-
dinti, nr. CF 50267 si nr cadastral 50267 la pretul de 
pornire a licitatie in suma de 121.236,50 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 194.565,00 Euro; Total suprafata de teren si 
vita de vie valorificata in bloc - 928.351 mp; Valoarea 
totala a bunurilor este de 1.989.417,50 Euro, pret 
neafectat de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii). Licitaţia va avea loc la biroul admi-
nistratorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.Zabrau-
tului nr.7A, jud.Mehedinti la data de 08.02.2021, 
orele 14:00. Titlul executoriu în baza căruia adminis-
tratorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor 
imobile descrise anterior, il reprezinta Incheierea de 

publice vor avea loc pe data de: 28.01.2021, 
02.02.2021, 04.02.2021, 09.02.2021, 11.02.2021, 
16.02.2021, 18.02.2021, 23.02.2021, 25.02.2021, 
26.02.2021, orele 12:00 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu 
bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova. Taxa de partici-
pare la licitatie si garantia de participare la licitatie 
este fiecare in valoare de 10% din valoarea bunului 
licitat. Relaţii suplimentare 0344104525.

l Private Liquidation Group IPURL, cu sediul 
profesional Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, ap.11, 
jud. Bihor, CIF 26176834, atribut fiscal RO, număr 
de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență 
RFO-II-0412,  în calitate de lichidator judiciar al 
societății Eficient Logistic SRL, cu sediul în Oradea, 
str. Rampei, nr.6, jud. Bihor, CUI 32677147, număr 
de înregistrare la Registrul Comerțului J5/88/2014, 
societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, 
procedură ce face obiectul dosarului nr. 875/111/2018 
aflat pe rolul Tribunalului Bihor, scoate la vânzare 
prin licitație publică  bunurile mobile constând în 1. 
Motostivuitor Mitsubishi FD 20, tipul FD20, nr. 
ident. 16 B-60736, la prețul de 9550 lei, 2. Mercedes 
Benz 6 KA Sprinter, nr. înmatriculare BH 11 YCT, la 
prețul de 4650 lei, 3. Volvo FL 4*2 R, nr. înmatricu-
lare B 77 PKZ, la prețul de 17950 lei. Licitația va 
avea loc în data de 02.02.2021 ora 12:00 la sediul 
lichidatorului din Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, 
ap.11, jud. Bihor. Participanții la licitație trebuie să 
consemneze, cel mai târziu până la începerea licita-
ției, cel puțin 10% din prețul de începere a licitației 
pentru bunurile pentru care licitează în contul unic 
de insolvență al debitoarei deschis la Libra Internet 
Bank, cod IBAN RO22BREL 0002001965130100. 
Vânzarea la licitație se va face în mod public de către 
lichidatorul judiciar care va oferi bunurile spre 
vânzare prin 3 strigări succesive.  Bunurile se adju-
decă celui care, după 3 strigări succesive, făcute la 
intervale de timp care să permită opțiuni şi supralici-
tări, oferă prețul cel mai mare, iar atunci când există 
un singur concurent, acesta a oferit prețul de înce-
pere a licitației. Dacă nu se va obţine nici acest preţ, 
bunurile vor fi vândute, la acelaşi termen, la cel mai 
mare preţ oferit, chiar şi atunci când la licitaţie s-a 
prezentat un singur ofertant.  Informații suplimen-
tare se pot obține de la lichidator: Informații supli-
mentare se  pot  obține de la  l ichidator: 
Tel:0359/463661 Fax:0359/463662 E-mail: office@
plginsolv.ro.

PIERDERI
l SCASP Consulting S.R.L., J16/1229/2017, CUI: 
37594204, declară pierdut Certificat Constatator de 
Autorizare nr. 32676/12.05.2017. Se declară nul. 

l Pierdut Certificat de Competență Profesională 
manager transport persoane nr. 014018 eliberat de 
ARR, pe numele Ene Flavius. Îl declar nul.

l Pierdut atestat CPC nr. 0315568001  eliberat de 
A.R.R. Tulcea pe numele Crivăț Adrian. Se declară nul.

l Pierdut Legitimație de handicap, pe numele Simu 
Maria, eliberat de DGASP Giurgiu. O declar nulă!

l Pierdut Certificat de pregătire profesională a 
conducătorului auto, pe numele Tompea Nicolae, 
eliberat de ARR Harghita. Îl declar nul.

l Webco Imob SRL, cu sediul în Bucureşti, Sectorul 
1, Str. Washington, nr. 28A, camera 1, etaj 1, 
J40/6548/2006, CUI 18598471, declară pierdut şi nul 
Certificatul de înregistrare nr.B3442854, emis pe data 
de 18.08.2017 şi eliberat la data de 18.08.2017.


