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OFERTE SERVICIU
S.C. Deltamed SRL angajeaza montatori 

subansamble si maistrii montaj. Cerinte obli-
gatorii: 1.Studii medii/scoala profesionala 2.
Experienta pe o pozitie similiara, minim 1 an 
(montatori subansamble)/ minim 3-5 ani 
(maistrii montaj) in automotive si confectii 
metalice. 3.Cunostinte temeinice in interpre-
tarea desenelor tehnice. Cautam persoane 
responsabile, atente la detalii si pasionate de 
domeniul tehnic Beneficii: transport asigurat 
spre si de la locul de munca, tichete de masa, 
bonusuri si prime cu ocazia diferitelor eveni-
mente si in functie de performante. Locatie: 
com.Gilau, jud.Cluj CV-urile pot fi depuse la 
secretariat, la sediul firmei din Gilau, 
Ferma.8, Hala 20-21 sau pot fi trimise pe 
adresa de e-mail cariere@deltamed.ro, pana 
cel tarziu la data de 31.01.2022, ora-14:00. 
Persoanele interesate pot apela pentru mai 
multe detalii la unul dintre numerele de 
telefon +40.739.930.074/ +40.264.371.568, 
persoana de contact Elena Tulbure.

Primăria Comunei Bâcleș, județul Mehe-
dinți, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcției contractuale de 
Administrator la Serviciul Public de Alimen-
tare cu Apă al Comunei Bâcleș, perioadă 
nedeterminată 8 ore/zi, 40 ore /săptămână. 
Concursul se organizează la sediul Primăriei 
Comunei Bâcleș, județul Mehedinți, în data 
de: 21 februarie 2022, ora 10.00– proba 
scrisă și în data de 24 februarie, ora 10.00– 
interviul. Condiții de participare: -Studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; 
-Ocuparea postului nu necesită vechime în 
muncă. Dosarele de concurs se depun la 
secretariatul comisiei de concurs, la sediul 
Primăriei Comunei Bâcleș, județul Mehe-
dinți în termen de 10 de zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului, respectiv în peri-
oada 27 ianuarie 2022– 09 februarie 2022. 
Relați i  suplimentare la telefon nr.  
0252/375263, 0749359864/ www.primariaba-
cles.ro. Organizarea concursului respectă 
prevederile OUG 130/2021.

Tunari Salubrizare cu sediul în str. Mihai 
Eminescu nr.16bis, comuna Tunari, judeţ 
Ilfov organizează în data de 01.02.2022 
concurs recrutare pentru 3 posturi de 
Muncitor necalificat- Compartiment 
Amenajare și Întreținere Spații Verzi. 
Condiţii de participare la concurs: studii 
medii/ generale, fără vechime în muncă. 
Detalii suplimentare la 021.424.43.62.

Patiseria Tejeci SRL din Baia Mare anga-
jează 2 lucrători bucătărie (spălători vase 

mari)- cod COR 941201, condiții minime: 
studii primare (8 clase), cunoștințe limba 
engleză. CV-urile se depun pe e-mail la 
adresa: expertoffice8@gmail.com. Vor fi 
luate în considerare CV-urile primite până la 
data de 28.01.2022. Selecția candidaților va 
avea loc în data de 29.01.2022 și constă în 
concurs de CV-uri. Informații la telefon: 
0759.547.503.

Royal Brutărie & Patiserie SRL din Arad 
angajează 2 lucrători bucătărie (spălători 
vase mari)- cod COR 941201, condiții 
minime: studii primare (8 clase), cunoștințe 
limba engleză. CV-urile se depun pe e-mail 
la adresa: experto¨ce8@gmail.com. Vor fi 
luate în considerare CV-urile primite până la 
data de 28.01.2022. Selecția candidaților va 
avea loc în data de 29.01.2022 și consta în 
concurs de CV-uri. Informații la telefon: 
0740.530.807.

Patiseria Erina SRL din Sebiș angajează 1 
lucrător bucătărie (spălător vase mari)- cod 
COR 941201, condiții minime: studii 
primare (8 clase), cunoștințe limba engleză. 
CV-urile se depun pe e-mail la adresa: 
expertoffice8@gmail.com. Vor fi luate în 
considerare CV-urile primite până la data de 
28.01.2022. Selecția candidaților va avea loc 
în data de 29.01.2022 și constă în concurs de 
CV-uri. Informații la telefon: 0752.645.678.

Patiserie Brutărie Olti SRL din Liești 
angajează 1 lucrător bucătărie (spălător vase 
mari), cod COR 941201. Condiții minime: 
studii primare (8 clase), cunoștințe limba 
engleză. CV-urile se depun pe e-mail la 
adresa: cameliabulearca@yahoo.com. Vor fi 
luate în considerare CV-urile primite până la 
data de 28.01.2022. Selecția candidaților va 
avea loc în data de 29.01.2021 și constă în 
concurs de CV-uri. Informații la telefon: 
0744.816.829.

Irem General Contractor SRL, persoană 
juridică română, cu sediul în București, 
Sectorul 1, strada Gheorghe Polizu, nr.58-60, 
biroul cu suprafața totală de 740,83mp, etaj 
12, înregistrată în Registrul Comerțului sub 
nr.J40/16633/2016, Identificator Unic la 
Nivel European (EUID): ROONRC.
J40/16633/2016, având Cod Unic de Înregis-
trare: 36853491, angajează: 5 planificatori 
-COR 331304; 5 contabili -COR 331302; 30 
sudori -COR 721208; 20 schelari -COR 
721432; 200 lăcătuși mecanici -COR 721410; 
230 muncitori necalificați la asamblarea, 
montarea pieselor -COR 932906; 5 munci-
tori necalificați la spargerea și tăierea mate-
rialelor de construcții -COR 931302; 10 

maiștri construcții civile, industriale și agri-
cole; 30 macaragii -COR 834301; 10 inspec-
tori în domeniul sănătății și securității în 
muncă -COR 325723; 30 mecanici utilaj 
-COR 723302; 70 izolatori termici -COR 
712405; 50 maiștri lăcătuși mecanici 
-311505; 5 maiștri electricieni în construcții 
civile și industriale; 50 electricieni în 
construcții civile și industriale -COR 741110; 
5 controlori calitate -COR 754301; 5 funcți-
onari administrativi -COR 411001; 25 de 
muncitori necalificați la întreținerea de 
drumuri, șosele, poduri și baraje; 10 maiștri 
sudură -COR 311515; 50 legători de sarcină 
-COR 933302; 3 lucrători bucătărie (spălă-
tori vase mari) -COR 941201. Interviul va 
avea loc la data de 28.01.2022, la ora 9.00, la 
sediul societății.

Societatea SC Yaposha Catering S.R.L., 
cu sediul social în București, sector 2, strada 

Grigore Ionescu, nr.63, camera 1, bloc T73, 
etaj 4, ap.42, înregistrată cu J40/5574/2020, 
CUI: 42550328, angajează: Ajutor bucătar 
cod COR-941101 -3 posturi; Lucrător în 
bucătărie (spălător vase mari) cod 
COR-941201 -1 post ;  Bucătar cod 
COR-512001 -1 post. Pentru CV, la adresa 
de e-mail: igen92241@gmail.com

SC BISBAGS SRL, având CUI:25249881, 
cu sediul în Sat Petris, Comuna Cetate, 
Nr.321, Județul Bistrița-Năsăud angajează: 
Tehnician mașini și utilaje cu cod COR 
311518- 3 posturi, Tipograf flexograf cu cod 
COR 732218- 2 posturi. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în 
domeniul producției. Selecția are loc în data 
de 28.01.2022, ora 10.00, la sediul societății.

SC LA VERA GRILL SRL, având 
CUI:38406791, cu sediul în Sat Broșteni, 

Oraș Costești, Nr.219, Județ Argeș anga-
jează: Ajutor Bucătar cu Cod COR 941101- 
3 posturi, Ajutor Ospătar cu Cod COR 
513101- 1 post. Cerințe: studii medii, cunoș-
tințe de limba engleză, cunoștințe în dome-
niul gastronomiei. Selecția are loc în data de 
28.01.2022, ora 10.00, la sediul societății.

S C  M A G H I S T E L  S R L ,  a v â n d 
CUI:31455789, cu sediul în Municipiul 
Oradea, Strada Eforiei, Nr.5, Județ Bihor, 
angajează: Zidar rosar tencuitor cu cod 
COR 711205- 6 posturi. Cerințe: studii 
medii, cunoștințe de limbă engleză, cunoș-
tințe în domeniul constructiilor. Selecția are 
loc în data de 28.01.2022, ora 10.00, la sediul 
societății.

CITAŢII
Se citeaza debitorul Muraru Constantin in 

dosarul nr.4043/279/2021, Judecatoria Piatra 
Neamt, pentru data de 04.02.2022, ora 12ºº, 
pentru validare poprire.

Se citează pârâtul Druga Alin Constantin, 
cu domiciliul necunoscut, în contradictoriu 
cu reclamanta David Eugenia, în dosarul 
nr.9330/279/2019, aflat pe rolul Judecătoriei 
Piatra Neamț, cu termen la data de 
16.02.2022, ora 11.30.

Se citeaza paratul Teuceanu Alexandru, 
domiciliat in Municipiul Arad, strada Mihai 
Eminescu, nr. 54-56, la Judecatoria Arad, in 
ziua de 22 februarie 2022, ora 9, la sala 215, 

Ministerul Finanþelor. Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã. Direcþia 

Generalã Regionalã a Finanþelor Publice Braºov. Administraþia Judeþeanã a 

Finanþelor Publice Harghita. Serviciul Fiscal Municipal Topliþa. Nr. dosar 

executare: 01SOCM107. Nr. 1484/25.01.2022. Anunþ privind vânzarea bunurilor 

imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul 2022, Luna Ianuarie, Ziua 25. În 

temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

Procedurã Fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, vã facem cunoscut 

cã, în ziua de 11, luna Februarie, anul 2022, ora 10.00, în localitatea Topliþa, str. 

Nicolae Bãlcescu, nr. 59, jud. Harghita se vor vinde la a doua licitaþie, 

urmãtoarele bunuri imobile  debitorului SC MATF INDUSTRIAL GROUP 

SRL, CUI 14663267 Topliþa: - Imobil - Construcþie industrialã ºi edilitarã, 

compusã din: - Construcþie în suprafaþã totalã de 443 mp, compus  din: atelier 

lãcãtuºerie 253 mp, atelier tâmplãrie 88 mp, ºopron metalic 102 mp. Preþ de 

evaluare ºi de pornire a licitaþiei: 250.257 lei. Deþinutã în baza CF 52475-C1 nr. 

cadastral 1064/S, situatã în Topliþa, jud. Harghita. Terenul se aflã în proprietatea 

Statului Român, preþ de evaluare ºi de pornire a licitaþiei a II-a total 250.257 lei 

(exclusiv TVA *), grevate de urmãtoarele drepturi reale ºi privilegii, dupã caz: 

Creditori: Serviciul Fiscal Municipal Topliþa. Sarcini: Intabulare drept de ipotecã 

legalã - rang I. *) În conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, 

operaþiunea este taxabilã (cota de TVA)/ scutitã/ neimpozabilã. Invitãm pe cei 

care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta 

organul de executare, înainte de data stabilitã pentru vânzare. Cei interesaþi în 

cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi sã se prezinte la termenul de vânzare, la locul 

fixat în acest scop ºi pânã la acel termen sã prezinte oferte de cumpãrare. Pentru 

participarea la licitaþie ofertanþii depun, cu cel puþin o zi înainte de data licitaþiei, 

urmãtoarele documente: a) oferta de cumpãrare; b) dovada plãþii taxei de 

participare sau a constituirii garanþiei sub forma scrisorii de garanþie, 

reprezentând 10% din preþul de pornire a licitaþiei. Plata taxei se va efectua: prin 

virament în contul nr. RO94TREZ354506701XXXXXXX - Trezoreria Topliþa, cont 

deschis în favoarea SFM Topliþa, CUI 23868768; c) împuternicirea persoanei care 

îl reprezintã pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe 

certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerþului; e) 

pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba 

românã; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) 

pentru persoanele fizice strãine, copie de pe actul de identitate/ paºaport; h) 

declaraþia pe proprie rãspundere a ofertantului prin care certificã faptul cã nu 

este persoanã interpusã cu debitorul. Cumpãrãtorului îi revine obligaþia de a 

respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaþiile de mediu, obligaþiile de 

conservare a patrimoniului naþional sau altele asemenea, respectiv: nu este 

cazul. Alte informaþii de interes pentru cumpãrãtor, dupã caz: ... Pentru 

informaþii suplimentare vã puteþi adresa la sediul nostru sau la numãrul de 

telefon 0266.341016. Data afiºãrii: 25.01.2022.

aparþinând

ã

Ministerul Finanþelor. Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã. Direcþia 

Generalã Regionalã a Finanþelor Publice Braºov. Administraþia Judeþeanã a 

Finanþelor Publice Harghita. Serviciul Fiscal Municipal Topliþa. Nr. dosar 

executare: 1750622193791. Nr. 1485/25.01.2022. Anunþ privind vânzarea 

bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile. Anul 2022, Luna Ianuarie, Ziua 

25. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de Procedurã Fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, vã facem 

cunoscut cã, în ziua de 11, luna Februarie, anul 2021, ora 12.00, în localitatea 

Topliþa, str. Nicolae Bãlcescu, nr. 59, jud. Harghita se vor vinde la a doua licitaþie, 

urmãtoarele bunuri imobile, aparþinând debitorului TIMARIU PETRU DOREL din 

Tulgheº: - Teren intravilan în suprafaþã de 1151 mp, cota 1/1, conform CF 53414, 

nr. topo. 2881/3/2/9, 2881/2/2/9, în loc. Tulgheº Pintic nr. 7 - preþ de pornire a 

licitaþiei a II -a total 16.500 lei (exclusiv TVA *), grevate de urmãtoarele drepturi 

reale ºi privilegii, dupã caz: Creditori: Serviciul Fiscal Municipal Topliþa. Sarcini: 

Intabulare drept de ipotecã legalã - rang I. *) În conformitate cu prevederile 

Titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificãrile ºi 

completãrile ulterioare, operaþiunea este taxabilã (cota de TVA)/ scutitã/ 

neimpozabilã. Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã 

înºtiinþeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilitã pentru 

vânzare. Cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi sã se prezinte la 

termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop ºi pânã la acel termen sã prezinte 

oferte de cumpãrare. Pentru participarea la licitaþie ofertanþii depun, cu cel puþin 

o zi înainte de data licitaþiei, urmãtoarele documente: a) oferta de cumpãrare; b) 

dovada plãþii taxei de participare sau a constituirii garanþiei sub forma scrisorii de 

garanþie, reprezentând 10% din preþul de pornire a licitaþiei. Plata taxei se va 

efectua: prin virament în contul nr. RO94TREZ354506701XXXXXXX - Trezoreria 

Topliþa, cont deschis în favoarea SFM Topliþa, CUI 23868768; c) împuternicirea 

persoanei care îl reprezintã pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române, 

copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 

Comerþului; e) pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus 

în limba românã; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de 

identitate; g) pentru persoanele fizice strãine, copie de pe actul de identitate/ 

paºaport; h) declaraþia pe proprie rãspundere a ofertantului prin care certificã 

faptul cã nu este persoanã interpusã cu debitorul. Cumpãrãtorului îi revine 

obligaþia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaþiile de mediu, 

obligaþiile de conservare a patrimoniului naþional sau altele asemenea, respectiv: 

nu este cazul. Alte informaþii de interes pentru cumpãrãtor, dupã caz: ... Pentru 

informaþii suplimentare vã puteþi adresa la sediul nostru sau la numãrul de 

telefon 0266.341016. Data afiºãrii: 25.01.2022.
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in dosarul nr. 16714/55/2021, in proces cu 
Teuceanu Ildi Maria, pentru divort.

Subsemnații Marin Maria și Marin 
Gheorghe, în calitate de reclamanți, cheamă 
în instanță pe Marin Constantin, în calitate 
de pârât, în dosarul nr.7996/215/2021, la 
Judecătoria Craiova, în data de 14 februarie 
2022, ora 12.00.

Se va cita numitul Dima Cristian, cetă-
ţean român, domiciliat în sat Jurilovca, com. 
Jurilovca, Judeţul Tulcea, pentru data de 
5.03.2022, ora 10, la Biroul Individual Nota-
rial Mariana Mocanu din Orașul Babadag, 
str. Mihai Viteazu nr.9, Judeţul Tulcea, în 
cauza succesorală privind pe defuncta Dima 
Uliana, decedată la data de 4.08.2021, fostă 
cu ultimul domiciliu în sat Jurilovca, strada 
Pandurilor nr.48, comuna Jurilovca, Judeţul 
Tulcea, în dosarul succesoral nr. 405/2021.

DIVERSE
AIG World Fintess S.R.L., angajeaza un 

antrenor de fitness cu experienta in domeniu 
de minim 3 ani  C.V.-urile pot fi trimise pana 
la data de 31.01.2022, la adresa de e-mail: 
frenchquarterbucharest@f45training.com.
au.  Salariul va fi discutat in cadrul inter-
viului care va avea loc in urma selectiei, la 
data de 01.02.2022

Andrei Ioan IPURL notifica deschiderea 
procedurii generale de insolventa fata de 
debitoarea Wetz Advertising SRL cu sediul 
în Municipiul Ploiesti, Str. Enăchiţă Văcă-
rescu, nr. 32, Judeţul Prahova, J29/736/2019 
CUI 40569510, dosar nr. 187/105/2022, 
Tribunalul Prahova. Termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a creantelor 
11.03.2022; termen tabel preliminar: 
31.03.2022; termen tabel  definitiv: 
25.04.2022; data sedintei adunarii credito-
rilor 05.04.2022, ora si locul urmand a fi 
stabilite de administratorul judiciar, care va 
convoca toti creditorii debitoarei.

În temeiul art. 145 alin. (1) din Legea 
85/2014 comunicăm deschiderea procedurii 
de faliment a debitorului SC Max Trans 
SRL, CIF: 14493677, J25/50/2002, dosar nr. 
352/101/2021 -Tribunalul Mehedinţi. Termen 
pentru depunerea cererilor de creanţă la 
11.02.2022; Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului suplimentar al crean-
ţelor la 25.02.2022; Termen pentru depu-
nerea eventualelor contestații este de 7 zile 
de la publicarea în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă a tabelului suplimentar și pentru 
afișarea tabelului definitiv consolidat al 
creanţelor la 11.03.2022. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis.

Primaria Buchin, cu sediul in localitatea 
Buchin, str. Principala, nr. 4B, titular al 
planului amenajament Silvic UP I Buchin 
anunţă publicul interesat asupra elaborării 
primei versiuni a planului, respectiv depu-
nerea  lui  în vederea declanșării etapei de 
încadrare pentru obţinerea avizului de 

mediu. Informaţiile privind  prevederile  
planului propus pot fi consultate la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraș-Se-
verin, Reșiţa, str. Petru Maior, nr.73 și la 
sediul UAT. Buchin, din localitatea Buchin, 
str. Principala, nr. 4B, în zilele de luni-joi între 
orele 09:00-15:00 și vineri între orele 09:00-
13:00. Observaţiile publicului se primesc 
zilnic, la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Caraș-Severin în termen de 18 zile 
calendaristice de la data apariţiei anunţului.

S.C.Engie Romania S.A., prin S.C.Avi 
Prod Grup S.R.L., anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul „Extindere 
conductă gaze naturale și branșament gaze 
naturale pentru S.C.Dilumir S.R.L.”, propus 
a fi amplasat pe Str.Șipotelor, orașul Băbeni, 
jud.Vâlcea. Informațiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Vâlcea, Rm.Vâlcea, 
strada Temus Bellu, nr.6 și la sediul S.C.Engie 
Romania S.A., cu sediul în București, str.
Mărășești, nr.4-6, în zilele de luni-vineri, între 
orele 9.00-13.00. Observațiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Vâlcea, Rm.Vâlcea, strada 
Temus Bellu, nr.6.

SC Ambra Sign SRL anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de emitere a 
Autorizației de mediu pentru activitățile de 
tipărire a materialelor și de producere a 
structurilor metalice care se desfășoară la 
punctul de lucru din com.Miroslava, sat 
Brătuleni, str.Mihail Sadoveanu, nr.8, județul 
Iași. Informațiile privind documentația 
tehnică pot fi consultate la sediul social al SC 
Ambra Sign SRL, din com.Miroslava, sat 
Brătuleni, str.Mihail Sadoveanu, nr.8, județul 
Iași sau la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Iași, din municipiul Iași, Calea 
Chișinăului, nr.43, județul Iași. Eventualele 
observații ale publicului referitoare la activi-
tatea și amplasamentul obiectivului se vor 
transmite la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Iași, str.Calea Chișinăului, nr.43.

Unitatea Militară 02248 București, titular 
al proiectului „Demolare pavilioane: L1 -corp 
pază; L2 -rezervor 24 mc; L3 -casă pompe; L4 
-dormitor+G.A.Z.; L5 -dormitor trupă; L6b 
-latrină uscată; L6c -latrină uscată;  L13 -zid 
sprijin; L15 -centrală termică; L17 -atelier 
întreținere;  L18 -strungărie+șopron; L20 
-depozit cherestea; L21 -depozit tâmplărie; 
L23 -foișor pază; L24 -castel apă; L25 -birou 
atelier; L33* -rezervor metalic; L33** 
-rezervor metalic, din cazarma 3072 Some-
șeni”, propus a fi amplasat în localitatea 
Cluj-Napoca, județul Cluj, str.Moș Ion Roată 
nr.18, în incinta cazărmii 3072 Someșeni, 
anunță publicul interesat asupra luării deci-
ziei etapei de încadrare de către APM Cluj de 
a nu solicita efectuarea evaluării impactului 
asupra mediului în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului și 
continuarea procedurii privind emiterea 
aprobării de dezvoltare pentru proiectul 
„Demolare pavilioane: L1 -corp pază; L2 
-rezervor 24 mc; L3 -casă pompe; L4 -dormi-

tor+G.A.Z.; L5 -dormitor trupă; L6b -latrină 
uscată; L6c -latrină uscată;  L13 -zid sprijin; 
L15 -central termică; L17 -atelier întreținere;  
L18 –strungărie +șopron; L20 -depozit 
cherestea; L21 -depozit tâmplărie; L23 -foișor 
pază; L24 -castel apă; L25 -birou atelier; L33* 
-rezervor metalic; L33** -rezervor metalic, 
din cazarma 3072 Someșeni”, propus a fi 
amplasat în localitatea Cluj-Napoca, județul 
Cluj, str.Moș Ion Roată nr.18, în incinta 
cazărmii 3072 Someșeni. Proiectul deciziei de 
încadrare și motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea 
Dorobanților nr.99, în zilele de luni-joi, între 
orele 9.00-14.00, vineri, între orele 9.00-12.00, 
precum și la următoarea adresă de internet: 
http://apmcj.anpm.ro. Publicul interest poate 
înainta comentarii/observații la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de 
la data publicării anunțului pe pagina de 
internet a APM Cluj.

APM Gorj si persoanele fizice - Prunescu 
Zamfir, Trotea Constantin, Vonica Anca 
Elena, Arnăutu Oana, Popescu Olimpiu-Con-
stantin, Popescu Marius, Oproiu Marcel, 
Olaru Vasile, Buligiu Ion, Oproiu Diana-Va-
leria, Bodea Simona, Vicol Elena, Alboiu 
Iosif, Ciucur Angela, Trantie Nicolae asociate 
cu persoana juridica Comuna Dănești U.P.I. 
Drăguțești-Fărcășești, anunta publicul inte-
resat asupra deciziei de emitere a avizului de 
mediu pentru Amenajamentul Fondului 
Forestier proprietate privată aparținând 
persoanelor fizice- Prunescu Zamfir, Trotea 
Constantin, Vonica Anca Elena, Arnăutu 
Oana, Popescu Olimpiu-Constantin, Popescu 
Marius, Oproiu Marcel, Olaru Vasile, Buligiu 
Ion, Oproiu Diana-Valeria, Bodea Simona, 
Vicol Elena, Alboiu Iosif, Ciucur Angela, 
Trantie Nicolae asociate cu persoana juridica 
Comuna Dănești U.P.I. Drăguțești-Fărcă-
șești. Observatiile publicului interesat se 
primesc la sediul APM Gorj, strada Unirii, nr. 
76, Targu Jiu, judetul Gorj, la nr.de 
fax:0253212892 sau pe adresa de e-mail 
o®ce@apmgj.anpm.ro

Unitatea administrativ-teritorială Perișor, 
din județul Dolj, anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr. 7, începând cu data de 
03.02.2022, pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul primăriei, conform art.14 alin.(1) și (2) 
din Legea cadastrului și a publicității imobi-
liare 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 Agenției Nați-
onale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. 
Cererile de rectificare depuse prin orice alte 
mijloace  de comunicare decât cele mențio-
nate mai sus, nu vor fi luate în considerare.

SC Alaidava SRL și SC Watu Plai SRL, 
titular al proiectului „Construire 12 locuințe 
P+1E+M cuplate două câte două, bazin 
vidanjabil, organizare șantier, și împrejmuire 
teren”, anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare: Nu se 
supune evaluării de impact asupra mediului/
evaluării adecvate/evaluării impactului 

asupra corpurilor de apă de către Agenția 
pentru Protecția Mediului Ilfov, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul „Construire 12 
locuințe P+1E+M” propus a fi amplasat în 
Otopeni, T20, P293, 293/2/3, 293/3/1, 293/3/2. 
Proiectul acordului de mediu și informaţiile 
relevante pentru luarea deciziei pot fi consul-
tate la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Ilfov: București, sector 6, Aleea 
Lacul Morii, nr.1, în zilele de luni-joi, între 
orele 9.00-12.00, precum și la următoarea 
adresă de internet: apmif.anpm.ro. Observa-
ţiile/contestaţiile publicului se primesc la 
sediul A.P.M.Ilfov -București, sector 6, Aleea 
Lacul Morii, nr. 1, în termen de 10 zile de la 
data publicării anunţului pe pagina de 
internet a autorităţii competente pentru 
protecţia mediului.

SOMAŢII
Judecătoria Sfântu Gheorghe, Dosar 

nr.3834/305/2021, emis la 17.12.2021, termen 
la data de 10.02.2022. Somație. Prin 
prezenta somație se aduce la cunoștință 
celor interesați faptul că petenta Dombi 
Magdalena a solicitat dobândirea dreptului 
de proprietate prin uzucapiune, asupra 
imobilului situat în UAT Malnaș, intravilan 
Malnaș, nr.200, județul Covasna, identificat 
în CF 245610 Malnaș (CF vechi 461) nr. top 
309/1. Toți cei interesați pot face opoziții, în 
termen de 30 de zile, la Judecătoria Sfântu 
Gheorghe. Judecător, Lapteș George, 
Grefier, Ruscă Marinela. Loc ștampilă.

ADUNĂRI GENERALE
Se convoacă Adunarea Generală a 

Fundației ALFA 2000 în data de 29.01.2022, 
în Str.Lt.Negel Gheorghe 38, ap.1, București, 
cu ordinea de zi: revocare și numire Comi-
tetul Director, schimbare sediu social și 
actualizare date. În cazul în care nu se întru-
nește în mod statutar, Adunarea Generală se 
convoacă din nou în data de 2.02.2022, la 
aceeași adresă.

Convocare: Subsemnatul, Popescu Tudor 
Cosmin, în calitate de Administrator Unic al 
MONDOCONF S.A., persoană juridică 
română, cu sediul în București, B-dul Iuliu 
Maniu nr.7, sectorul 6, înregistrată la Regis-
trului Comerţului sub nr. J40/444/1991, având 
C.U.I. RO437510, în temeiul art.117 din 
Legea nr. 31/1990 republicată și art.13 din 
Actul Constitutiv, Convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor MONDOCONF 
S.A. în data de 28.02.2022, ora 10.00, la sediul 
societăţii, cu următoarea Ordine de Zi: 1. 
Revocarea domnului Popescu Tudor Cosmin 
din funcţia de Administrator unic al 
MONDOCONF SA. 2. Numirea unui nou 
Administrator unic al MONDOCONF SA; 
Lista cuprinzând informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu și calificarea 
profesională ale persoanelor propuse pentru 
funcţia de administrator se află la dispoziţia 
acţionarilor, putând fi consultată și comple-
tată de aceștia la sediul societăţii. 3. Apro-
barea remuneraţiei Administratorului Unic al 
MONDOCONF SA. 4. Aprobarea actualizării 
Actului Constitutiv al MONDOCONF S.A., 

în conformitate hotărârile adoptate de 
AGOA. În cazul în care la data și ora preci-
zate se constata că nu sunt îndeplinite condi-
ţiile necesare pentru desfășurarea Adunării 
Generale, se convoacă o nouă Adunare Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor (a doua convo-
care) cu aceeași ordine de zi și în același loc, în 
data de 01.03.2022, ora 10.00. Reprezentarea 
acţionarilor în adunarea generală a acţiona-
rilor se va putea face și prin alte persoane 
decât acţionari, cu excepţia administratorului, 
pe bază de procură. Procurile pot fi depuse în 
original cu cel puţin o oră înainte de deschi-
derea ședinţei, sub sancţiunea pierderii exerci-
ţiului de vot în acea adunare. Administrator 
Unic, Popescu Tudor Cosmin.

Convocare: În temeiul prevederilor artico-
lului 117 din Legea societăților nr.31/1990, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare („Legea 31/1990”) si ale artico-
lului 14 din Actul Constitutiv, Președintele 
Consiliului de Administrație al Societății 
ENGIE Romania S.A., societate română pe 
acțiuni, cu sediul social în București, Bd. 
Mărășești, nr.4-6, sector 4, România, înregis-
trată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. 
J40/5447/2000, Cod Unic de Înregistrare RO 
13093222, având un capital social subscris și 
vărsat de 199.245.540 lei, („Societatea” sau 
„ENGIE Romania”), convoacă în data de 2 
Martie 2022, ora 14.30 (ora României), la 
sediul social al Societății, Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acționarilor („A.G.O.A”) 
Societății. În cazul în care, la data menţio-
nată mai sus ca fiind data primei convocări 
a A.G.O.A., nu se întrunesc condiţiile de 
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Ce�i pasă acestei spume cosmopolite de fiin�a istorică a 

Rom�niei� �orba lui Hamlet� „Ce e Hecuba pentru 

ei�”

Ce�i pasă, ce�i poate păsa unui C. A. Rose�is, unui 

�iani, unui Phere��dis, cobor�tori din străini, în care 

idei �i sentimente nici pot prinde rădăcini, de vreme ce 

cad pe păm�nt sterp, de �ara rom�nească, de poporul 

nostru, de obiceiurile ori de trecutul nostru�

Ca obiect de e�ploatat, ca vacă de muls, ca izvor de 

lefuri �i pensii� Calea�valea. �ive la Roumanie�

Dar c�nd e vorba de acea iubire ad�ncă �i nestrămutată 

de neam, precum o aveau bătr�nii, precum o avea 

Miron Costin care��i punea cre�tetul sub sabie pentru a 

înlătura un bir nou, c�nd e vorba de a apăra adevăratul 

popor rom�nesc de e�ploatarea la care e supus, atunci 

adio Rom�nie� Atunci îi vezi alături cu �idanii care 

scuipă mo�negilor de la �ară în gură �i le frig ochii 

deasupra tăciunilor� atunci sunt fra�i cu străinii �i 

împart „mielul Paștilor” cu ei.

Ei, acest adevăr vă doare confra�ilor, de a�i a�uns a 

răstălmăci pasagii din articolele noastre �i a vă face din 

nou meseria „înstrăin�nd pe oamenii �ărăi prin p�re �i 

năpă�ti de către Domnia Sa” precum zicea Radu��odă.
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ZIARIST POLITIC

Cassian Maria Spiridon

EMINESCU 
„În publicistica eminesciană chestiunile cu 

caracter politic au cea mai mare pondere, paginile 

dedicate acestei problematici sînt copleșitoare ca 

număr față de cele în care tematica are ca pondere 

cultura, religia, învățămîntul etc. Perioada în care a 

scris poetul era una de permanente schimbări, de 

formare și modernizare a tînărului stat afirmat la 

gurile Dunării, a Războiului de Independență și 

proclamării regalității, a unei democrații încă 

nestabilizată, a luptei fără scrupule dintre partide, a 

corupției generalizate, a adoptării unor forme 

legislative și de organizare apusene fără adaptare la 

specificul național, în refuzul unei integrări 

organice. O perioadă cu totul neașezată, nu departe, 

din nefericire, prin frapantele similitudini, de aceea 

în care ne aflăm.”

Cassian Maria SPIRIDON

Hoffman
C o n t e m p o r a n

n urma interesului foarte mare arătat pentru primele două cărți 
despre viața și opera poetului neperec e, suplimentăm colecția 

cu un nou volum: articolele devastatoare ale lui Eminescu la  
adresa a tot ce considera că este împotriva nației române

Eminescu.  
Articole politice

Preț: 
24,9 lei 

ziarul + o 
carte
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validitate prevăzute de Legea Societăţilor 
sau/și de Actul Constitutiv al Societăţii, 
A.G.O.A. este convocată pentru data de 3 
Martie 2022 (a doua convocare), începând 
cu ora 14.30 (ora României), la sediul social 
al societăţii cu aceeași ordine de zi ca la 
prima convocare. Ordinea de zi a A.G.O.A. 
este următoarea: 1. Aprobarea revocării din 
poziţia de administrator al Societăţii, ca 
urmare a depunerii demisiei, a dnei. Diana 
Postica. 2. Aprobarea revocării din poziţia 
de administrator al Societăţii, ca urmare a 
depunerii demisiei, a dlui. Etienne Jaques 
Andre Jacolin. 3. Numirea în funcţia de 
administrator al Societăţii, pe durata 
actuală a mandatului, respectiv pana la 
31.05.2025, a persoanelor propunse de către 
acţionarul Ministerul Energiei și acţionarul 
Romania Gas Holding. Informaţiile cu 
privire la numele, localitatea de domiciliu și 
calificarea profesională a persoanelor 
propuse pentru funcţia de administrator vor 
fi puse la dispoziţia acţionarilor. 4. Împuter-
nicirea dlui Eric Joseph Stab, Președinte 
Director General, pentru a semna în numele 
acţionarilor hotărârile A.G.O.A. și pentru a 
îndeplini orice act sau formalitate cerute de 
lege pentru înregistrarea hotărârilor 
A.G.O.A.. Dl. Eric Joseph Stab poate delega 
toate sau o parte din puterile conferite mai 
sus, oricărei/oricăror persoane competente 
pentru a îndeplini acest mandat. Doar acţio-
narii care sunt înregistraţi ca acţionari ai 
ENGIE Romania în Registrul Acţionarilor 
la data de 25.02.2022 au dreptul de a parti-
cipa și de a vota în cadrul A.G.O.A. Prezenta 
convocare, documentele suport aferente 
punctelor prevăzute la ordinea de zi și 
formularele de buletin de vot pentru votul 
prin corespondență („Buletinul de Vot”) 
pentru A.G.O.A. vor fi disponibile, începând 
cu data de 7 Februarie 2022, la sediul social 
al Societăţii, și pe adresa de web: https://
www.engie.ro/actionariat/. Unul sau mai 
mulţi acţionari reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul social 
al Societății au dreptul de a introduce noi 
puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A.. Propu-
nerile privind introducerea de puncte noi pe 
ordinea de zi a A.G.O.A., însoţite de o justi-
ficare sau un proiect de hotărâre propus spre 
aprobarea A.G.O.A., pot fi transmise, în 
conformitate cu prevederle art. 117 indice 1 
din Legea 31/1990 cu modificările și comple-
tările ulterioare, după cum urmează: a) prin 
depunere la registratura sediului social sau 
trimise prin poștă sau curierat cu confirmare 
de primire către registratură, în plic închis, 
cu menţiunea scrisă în clar: “PENTRU 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
din 2/3 Martie 2022”, sau b) prin e-mail cu 

semnătură electronică extinsă încorporată 
conform Legii nr. 455/2001 privind semnă-
tura electronică, la adresa: aga.ro@engie.
com, menţionând la subiect: “PENTRU 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
din 2/3 Martie 2022”. Acţionarii Societăţii, 
indiferent de participaţia deţinută în capi-
talul social, pot adresa întrebări în scris 
privind punctele de pe ordinea de zi a 
A.G.O.A.. Întrebările în scris pot fi trans-
mise, dacă e cazul, după cum urmează: a) 
prin depunere la registratura sediului social 
sau prin poștă sau curierat cu confirmare de 
primire către Registratură, până cel târziu la 
data de 15 Februarie 2022, ora 16:00, în plic 
închis, cu menţiunea scrisă în clar: 
“PENTRU Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor din 2/3 Martie 2022”, sau b) 
prin e-mail cu semnătură electronică extinsă 
încorporată conform Legii nr. 455/2001 
privind semnătura electronică, până cel 
târziu la data de 15 Februarie 2022, ora 
16:00, la adresa: aga.ro@engie.com menţio-
nând la subiect: “PENTRU Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor din 2/3 Martie 
2022”. Acţionarii pot fi reprezentaţi în 
cadrul A.G.O.A. de reprezentantul lor legal 
sau de  un reprezentant  desemnat 
(„Mandatar”) căruia i s-a acordat o procură 
specială. Procura specială trebuie să conţină 
instrucţiuni specifice de vot pentru fiecare 
punct de pe ordinea de zi a A.G.O.A. pentru 
care Mandatarul urmează să voteze în 
numele acţionarului (adică vot „pentru” sau 
„împotrivă” sau, după caz, să menționeze 
„abţinere”). Un original al procurii speciale, 
în română sau engleză, completată și 
semnată de acţionar, însoțită de o copie a 
actului de identitate valabil al acţionarului 
(în cazul persoanelor juridice, carte de iden-
titate/ pașaport a reprezentantului legal) vor 
fi transmise, după cum urmează: a) prin 
depunere la registratura sediului social sau 
prin poștă sau curierat cu confirmare de 
primire către Registratură, nu mai târziu de 
48 de ore înainte de data si ora primei 
convocări A.G.O.A., în plic închis, cu menţi-
unea scrisă în clar: “PENTRU Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor din 2/3 
Martie 2022”, sau b) prin e-mail cu semnă-
tură electronică extinsă încorporată conform 
Legii nr. 455/2001 privind semnătura elec-
tronică, nu mai târziu de 48 de ore înainte 
de data si ora primei convocări A.G.O.A., la 
adresa: aga.ro@engie.com, menţionând la 
subiect: “PENTRU Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor din 2/3 Martie 
2022”. Acţionarii Societăţii înregistraţi în 
registrul acţionarilor au posibilitatea de a 
vota prin corespondenţă, înainte de 
A.G.O.A., prin utilizarea Buletinului de Vot. 

În cazul votului prin corespondență, Buleti-
nele de Vot, în română sau engleză, comple-
tate și semnate, însoțite de o copie a actului 
de identitate valabil al acţionarului (în cazul 
persoanelor juridice, carte de identitate /
pașaport al reprezentantului legal) pot fi 
transmise, după cum urmează: a) prin depu-
nere la registratura societăţii sau prin poștă 
sau curierat cu confirmare de primire către 
Registratură, nu mai târziu de 48 de ore 
înainte de data și ora primei convocări 
A.G.O.A., în plic închis, cu menţiunea scrisă 
în clar: “PENTRU Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor din 2/3 Martie 
2022”, sau b) prin e-mail cu semnătură elec-
tronică extinsă încorporată conform Legii 
nr. 455/2001 privind semnătura electronică, 
nu mai târziu de 48 de ore înainte de data si 
ora primei convocări A.G.O.A., la adresa: 
aga.ro@engie.com, menţionând la subiect: 
“PENTRU Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor din 2/3 Martie 2022”. Buletinele 
de Vot care nu vor fi primite la Registratură 
sau prin e-mail până la data și ora sus 
menţionate nu vor fi luate în calcul pentru 
determinarea cvorumului și majorităţii în 
A.G.O.A. În situația în care acționarul care 
și-a exprimat votul prin Buletin de Vot parti-
cipă personal sau prin reprezentant la 
A.G.O.A., votul prin corespondență 
exprimat pentru acea A.G.O.A. va fi anulat, 
fiind luat în considerare doar votul exprimat 
personal sau prin reprezentant. În cazul 
acționarilor persoane juridice, dovada cali-
tăţii de reprezentant legal se face cu un 
certificat constatator eliberat de Registrul 
Comerţului sau orice alt document, emis de 
către o autoritate publica competentă, în 
original sau în copie conformă cu originalul, 
aflat în termenul său de valabilitate. Pentru 
detalii referitoare la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și exercitarea drepturilor 
conexe în contextul organizării și desfășu-
rării adunărilor generale ale acționarilor, 
puteți consulta Politica de confidențialitate 
disponibilă pe website-ul societății (www.
engie.ro) și puteți contacta Responsabilul cu 
Protecția Datelor (DPO) direct prin e-mail 
la dpo@ro.engie.com, prin curier la adresa 
de corespondență a societății cu mențiunea 
„În atenția DPO”. Având în vedere reco-
mandările autorităților publice române în 
legătură cu sanatatea publica, ENGIE 
Romania recomandă acționarilor săi ca în 
măsura posibilului: •să voteze prin cores-
pondență, prin utilizarea Buletinului de Vot; 
•să utilizeze, ca mijloace de comunicare, 
e-mailul cu semnătură electronică extinsă 
încorporată. Președinte al Consiliului de 
Administrație, Eric Joseph Stab.

LICITAŢII
ERATĂ

La anuntul aparut in editia de ieri 
26.01.2022 - Spitalul Clinic de Neuropsihia-
trie Craiova - în loc de 31.02.2022 se va citi 
31.01.2022.

Lichidator judiciar CII Cismaru Elena 
vinde prin licitatie publica echipamente IT 
si birotica, proprietatea debitoarei S.C 
Geonet Systems SRL, la pretul de 4291,65 
LEI plus TVA, pret redus cu 45%. Licitatia 
va avea loc in zilele de 31 ianuarie, 2, 4, 7, 9 
si 11 februarie orele 15 la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 
47. Relatii suplimentare la tel 0728.878298.

Lichidator  judiciar CII Cismaru Elena 
vinde prin licitatie publica chiosc metalic in 
suprafata de 16 mp situat in Piata Aurora 
Vest proprietatea debitoarei S.C Fabot Inter-
fruct SRL, la pretul de 24.649,20 Lei (TVA 
inclus), pret redus cu 10%. Licitatia va avea 

loc in zilele de  31 ianuarie, 2, 4, 7, 9 si 11 
februarie,  orele 11 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47. 
Relatii suplimentare la tel: 0728.878298.

Anunț închiriere spații- licitație deschisă. 
Școala Gimnazială I.G. Duca din Șos.Panduri, 
nr.42, sector 5, București, organizează la sediul 
școlii licitație publică deschisă, în ziua de 28 
februarie 2022, ora 14.00, în vederea atribuirii 
contractelor de închiriere spații excedentare 
respectiv: chioșc alimentar 4mp și sala de sport, 
în scopul derulării unor activități sportive după 
încheierea orelor de curs. Încheierea contrac-
telor se va face în conformitate cu prevederile 
Metodologiei de închiriere a spațiilor exceden-
tare, din cadrul unităților din învățământul 
preuniversitar de stat, aprobată prin HCLS 5 
nr.28/29.11.2012. Informații suplimentare 
puteți afla la nr. de tel.021.410.08.81.

Compania Energopetrol SA, societate in 
reorganizare, prin administrator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, vinde prin licitatie 

publica, teren intravilan in suprafata de 1.546 
mp, nr. cadastal 74721, situat in Moreni, Str. 
Cricovului, nr. 4, Judetul Dambovita la pretul 
de 13.141 euro, plus TVA. Licitatia se va orga-
niza la sediul administratorului judiciar in 
data de 02.02.2022 ora 12:00, iar in cazul in 
care bunul nu va fi valorificat, aceasta este 
reprogramata pentru data de 04.02.2022, 
07.02.2022, 09.02.2022, 11.02.2022, 14.02.2022, 
16.02.2022, 18.02.2022, 21.02.2022, 23.02.2022, 
25.02.2022, 28.02.2022, 02.03.2022, 04.03.2022, 
07.03.2022, la aceeasi ora si aceeasi adresa. 
Cererile de inscriere la licitatie se depun in 
original la sediul administratorului judiciar 
insotite de toate documentele prevazute in 
regulamentul de vanzare. Inscrierea la licitatie 
se poate efectua cu 48 de ore inaintea datei 
tinerii licitatiei, mai multe relatii, precum si 
achizitionarea regulamentului de vanzare se 
pot obtine de la administratorului judiciar, la 
numerele de telefon 0723357858/ 0244597808, 
email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.
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Viozois SRL prin lichidator judiciar Via 

Insolv SPRL scoate la vânzare impreuna la 
licitatie publica proprietatea imobiliara si 
instalatia de premixuri situate in com. 
Puchenii Mari, sat Puchenii Mosneni, jud. 
Prahova, tarla 33, parcela A185/1 si A185/2, 
pornind de la pretul de 1.746.856 lei fara 
TVA. Regimul TVA se stabileste conform 
prevederilor fiscale in vigoare. Persoanele 
interesate vor achita taxa de participare de 
5.000 lei fara TVA (5.950 lei cu TVA) care 
include caietul de prezentare și vor depune 
documentele necesare participarii la licitatie 
impreuna cu garanţia de participare de 
174.686 lei (10% din pretul de pornire) cu cel 
puţin 1 zi lucratoare înainte de data stabilită 
pentru licitaţie, orele 12,00. Pasul minim de 
licitatie este de 2% din pretul de pornire a 
licitatiei. Licitatia va avea loc la 04.02.2022, 
ora 10.00 la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, 
jud. Prahova, tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în zilele 
de 10.02.2022 si 17.02.2022 la aceeași oră, în 
același loc.

Subscrisa S.C. Flo-Mer-Serv S.R.L. – in 
faliment, cu sediul in Reșița, Al. Felix, nr. 2, 
sc.1, ap.3, jud. Caraș-Severin, Număr de 
o r d i n e  î n  R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J11/271/2001, CUI 14163121, vă face 
cunoscut faptul ca in data de 14.02.2022 ora 
11.00 va avea loc la sediul lichidatorului 
judiciar din Resita, str. Horea bl.A2, parter, 
licitatia publica cu strigare privind vanzarea 

urmatoarelor bunuri apartinand debitoarei: 
Bunuri mobile: -Piese si accesorii pentru 
instalatii la pretul de 1.550 euro+TVA, 
reprezentand 100 % din pretul de evaluare; 
-Autoturism Dacia Pick-up 1,9 an fabricaţie 
2004 la preţul de 1.000 euro +TVA, repre-
zentand 100% din preţul de evaluare. In 
cazul in care bunurile scoase la licitatie nu 
se vând la data stabilită din 14.02.2022, 
urmatoarele licitatii vor avea loc in data de: 
21.02.2022, 28.02.2022, 07.03.2022 ora 11.00 
la sediul lichidatorului judiciar, la acelasi 
pret, reprezentand 100% din pretul de 
evaluare. In situatia in care bunurile nu vor 
fi vandute nici la datele de mai sus, urma-
toarele licitatii vor fi organizate la pretul de 
vanzare de 90% din pretul de evaluare, 
respectiv piese si accesorii pentru instalatii 
la pretul de  1.395 euro+TVA reprezentand 
90 % din pretul de evaluare si autoturism 
Dacia Pick-up 1,9 an fabricaţie 2004 la 
preţul de 900 euro + TVA, reprezentand 90 
% din preţul de evaluare si vor avea loc in 
data de 14.03.2022, 21.03.2022, 28.03.2022 
si 04.04.2022 ora 11 la sediul lichidatorului 
judiciar. In situatia in care bunurile nu vor fi 
vandute nici la pretul de vanzare de 90% 
din pretul de evaluare, urmatoarele licitatii 
vor fi organizate la pretul de vanzare de 
80% din pretul de evaluare, respectiv piese 
si accesorii pentru instalatii la pretul de 
1.240 euro+TVA reprezentand 80% din 
pretul de evaluare si autoturism Dacia 
Pick-up 1,9 an fabricaţie 2004 la preţul de 
800 euro +TVA, reprezentand 80% din 

preţul de evaluare si vor avea loc in data de 
11.04.2022, 18.04.2022, 28.04.2022 si 
02.05.2022 ora 11.00 la sediul lichidatorului 
judiciar. Caietul de sarcini se poate achizi-
tiona de la sediul  lichidatorului judiciar la 
valoarea  de 100 lei pentru piese si accesorii 
pentru instalatii si 100 lei pentru mijlocul de 
transport. Inscrierea la licitaţie si achizitio-
narea caietului de sarcini se poate face in 
fiecare zi de luni pana vineri cu exceptia 
zilei in care are loc licitaţia. Garanţia de 
participare la licitaţie este de 10% din pretul 
de pornire al licitatiei. Prezenta constituie 
somatie pentru toti cei care pretind vreun 
drept aspra bunurilor scose la licitatie, sunt 
obligati sa anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru vanzare. 
Informatii suplimentare se pot obtine la 
telefon 0255/212.940 sau la sediul lichidato-
rului judiciar. 

Subscrisa  SC Aximar Prodcom SRL –în 
faliment, cu sediul în localit. Reșița, str. 
Spitalului, nr.40, jud. Caraș-Severin, Nr. 
Reg. Com. J11/333/1994, CUI 5557470, jud. 
Caras-Severin,  prin lichidator judiciar 
LICEV GRUP S.P.R.L., va facem cunoscut 
faptul că în data de 04.02.2022, ora 10.00, va 
avea loc la sediul lichidatorului judiciar  din 
Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. 
Caras-Severin, licitația publică cu strigare 
privind vânzarea următoarelor bunuri: 
1.Autoutilitară  Renault Kangoo, an fabri-
cație 2007, motorină –2.400 euro plus TVA, 
reprezentând 80% din prețul stabilit prin 

raportul de evaluare; 2.Autoutilitară  
Renault Kangoo, an fabricație 2007, moto-
rină – 2.800 euro plus TVA, reprezentând 
80% din prețul stabilit prin raportul de 
evaluare; 3.Autoutilitară Citroen Jumpy, an 
fabricație 2007, motorină – 4.720 euro plus 
TVA, reprezentând 80% din prețul stabilit 
prin raportul de evaluare. Caietul de sarcini 
se poate achiziționa de la sediul lichidato-
rului judiciar la valoarea de 50 lei (plus 
TVA), pentru fiecare bun licitat. Data limită 
de cumpărare a caietului de sarcini și 
înscrierea la licitație este cu o zi înainte de 
data licitației. Garanția de participare la 
licitație este de 10% din prețul de pornire al 
licitației, pentru fiecare bun mobil licitat. În 
cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la 
data de 04.02.2022, următoarele licitații vor 
avea loc în zilele: 11.02.2022, 18.02.2022, 
25.02.2022, 04.03.2022, 11.03.2022, 
18.03.2022, 25.03.2022 la ora 10.00. Infor-
mații suplimentare se pot obține la telefon 
0255/212.940 sau la sediul lichidatorului 
judiciar.

Anunț de supraofertare. Lichidatorul 
judiciar desemnat de Tribunalul Maramureș 
în dosarul nr.4674/100/2010, pentru fali-
mentul debitorului SC VAD TRANS LUX 
SRL, organizează licitație publică de supra-
ofertare, în condițiile aprobate de adunarea 
creditorilor prin PV nr.52 din 20.01.2022, 
pentru vânzarea în bloc a bunurilor imobile 
din averea debitorului, formate din aparta-
mentul nr.3 și nr.6, situate în Vișeu de Sus, 

str.22 Decembrie, bl.T18, sc.A, jud.Mara-
m u r e ș ,  l a  p r e ț u l  d e  p o r n i r e  d e 
36.000,00Euro, echivalentul în lei la data 
plății, cu pasul de licitație este de 2% din 
valoarea de pornire a licitației. Licitaţia va 
avea loc în data de 28.02.2022, ora 11.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din Baia Mare, 
str.George Coșbuc, nr.25A, ap.49, jud.Mara-
mureș. Garanția de participare este 10% din 
valoarea de pornire a licitației, dovada plății 
acesteia și documentele solicitate prin regu-
lamentul de organizare se depun până în 
preziua datei de organizare a ședinței de 
supraofertare. Pentru informații suplimen-
tare vă puteți adresa lichidatorului judiciar 
la tel.0757.391.042, e-mail: oªce@alinsolv.
ro

PIERDERI
Pierdute certificate constatatoare pt sediu 

social, punct de lucru si activitati desfasu-
rate la terti Sof-Chis Divert Srl, cu 
J6/480/2018 si CUI 39292148. Le declar 
nule.

Rădulescu Mihaela, cu domiciliul în 
București, sector 4, Calea Șerban Vodă, 
nr.234, bl.2, sc.2A, ap.51, declar că am 
pierdut următoarele documente: contract de 
construire nr.763/2 din 30.09.1982, împreună 
cu actele adiționale și procesul-verbal de 
predare-primire recepție din 23.04.1984 
încheiate cu ICVL pentru imobilul din 
București, sector 4, Calea Șerban Vodă, 

nr.234, bl.2, sc.2A, ap.51, având ca titular pe 
Rădulescu Mihai, decedat la data de 
29.10.2021, cu ultimul domiciliu la adresa 
mai sus menționată.

S-a pierdut certificat de înregistrare 
(CUI) seria B, nr.4257710, eliberat în data de 
20.09.2021 al societății Bike Hike SRL, 
persoană juridică română, cu sediul în 
România, comuna Zetea, satul Sub Cetate, 
Jud. Harghita (înscris în CF Zetea nr.51520 
nr. topo 7700//1/10), având numărul de înre-
gistrare la Registrul Comerțului de pe lângă 
Tribunalul HARGHITA J19/511/2021 și 
Codul Unic de Înregistrare 44921325. Îl 
declarăm nul.

Se declară pierdut și nul Atestat transport 
marfă eliberat de ARR Dolj pe numele 
Lăjea Minel-Ovidiu.

Pierdut RUC. Pierdut Registrul Unic de 
Control al SC Provoc Joaca SRL, cu sediul 
social în București, sector 6, str.Cernișoara, 
nr.46, bl.P18, sc.2, et.4, ap.28, CUI: 
38360970, J40/17532/2017. Îl declar nul.

SC Rewe Romania SRL, CIF:13348610, 
anunță pierderea Registrelor speciale și 
caietelor de service, împreună cu Declarația 
de instalare a imprimantelor fiscale seriile 
97AX924827 și 97AX924571 instalate în 
magazinul Penny, București, Bulevardul 
Decebal. Le declarăm nule.
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