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CITAȚII

l Angajăm doi Comisioneri. Cerințe:
experiența în domeniul alimentar
constituie un avantaj. CV se va trimite
la adresa de e-mail: yuksel_impex@
yahoo.com, iar selecția pentru ocuparea
posturilor se va organiza în data de
29.07.2020, la ora 10:00, la sediul societății Yuksel Impex SRL din Strada
Complexului, nr. 49A, Mihăilești, Jud.
Giurgiu. Relații la telefon: 0246.278.309.

l Tigau Maria, cheamă la judecătoria
Hârlău, str. Gheorghe Doja, nr.1, pe
Plescaciuc Elena în dosarul nr. d 658/
239/2018, având ca obiect partaj succesoral. Termen judecată 18.08.2020.

l Compania multinațională Sykes
Enterprises Eastern Europe angajează
Funcționari informații clienți la sediul
din Cluj-Napoca. Candidatul ideal
cunoaște la nivel avansat limba
spaniolă, are abilități bune de operare a
calculatorului și experiență anterioară
în activități care implică gestionarea
clienților și preluarea de apeluri telefonice. Așteptăm CV-urile dvs. la adresa:
grow@sykes.com - așteptăm CV-urile
dvs. până la data de 29.07.2020
l Stațiunea de Cercetare Dezvoltare
pentru Creșterea Bovinelor Dancu, cu
sediul în sat Dancu, județul Iași, organizează concurs pentru ocuparea funcției
contractuale vacante pe perioadă nedeterminată: 1 post inginer tehnolog -cu
studii superioare de specialitate - Facultatea de Zootehnie; cunoștințe aprofundate în creșterea și exploatarea
taurinelor; competențe IT; fără vechime.
Concursul se va desfășura astfel: Probă
interviu în data de 19.08.2020, ora 10:00,
proba unică. Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs este
11.08.2020. Locul unde se desfășoară
interviul este la sediul SCDCB Dancu.
Temeiul legal al organizării concursului
este H.G.nr.286/2011. Informații suplimentare la sediul unității sau la telefon
0232.272.465; 0232.272.667; e-mail:
scdbdancu@yahoo.com
l Irem General Contractor SRL,
persoană juridică română, cu sediul în
București, Sectorul 1, Strada Gheorghe
Polizu, Nr. 58-60, biroul cu suprafață
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
Înregistrare 36853491, angajează: 250
Sudori, 200 Schelari, 250 Lăcătuși
Mecanici, 250 Confecționeri -montatori
structuri metalice pentru construcții,
200 Muncitor necalificat la întreținerea
de drumuri, șosele, poduri, baraje și 50
Maistru construcții civile, industriale și
agricole, 20 Macaragiu, 20 Inspector în
domeniul securității și sănătății în
muncă, 50 Mecanic auto, 80 Izolator
termic. Interviul va avea loc la data de
29.07.2020, la ora 09:00, la sediul societății.

l Numita Popescu Mariana, cu ultim
domiciliu cunoscut în sat Bădești, nr.
65A, comuna Brănești, județul Gorj,
este chemată la Judecătoria Craiova în
data de 30.09.2020, ora 10:00, Dosar
10546/215/2019, complet civil 33, în
calitate de pârâtă, reclamant fiind
Dragu Paul Alin.
l Pe rolul Judecătoriei Sânnicolau
Mare, str.16 Decembrie, 1989, nr. 8, jud.
Timiș, a fost demarată procedura de
declararare judecătorească a morții
numitei Appler Magdalena, dosar nr.
1692/295/2020, cu ultimul domiciliu
cunoscut în loc.Lovrin, jud.Timiș, înscris
în CF nr. 402842 Lovrin, nr. cad. 1390/b
secțiunea B1, cu invitația ca orice
persoană să comunice datele pe care le
cunoaște în legătură cu aceasta către
instanța de judecată, Judecătoria Sânnicolau Mare.

SOMAȚII
l Prin cererea înregistrată pe rolul
Judecătoriei Întorsura Buzăului sub
dosar nr. 280/248/2020, petenții Purecel
Gheorghe și Purecel Maria Romelia,
ambii cu domiciliul în comuna Barcani,
sat Barcani, nr. 244, județul Covasna, au
invocat dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, asupra: imobilului teren în suprafață de 3.061mp din
care 1.922mp având categoria de folosință fâneață în intravilan și 1.139mp cu
categoria de folosință fâneață în extravilan, situat în comuna Barcani, sat
Barcani, fn, județul Covasna, identificat
ca fiind înscris în CF nr.23364 Barcani
(provenit din conversia pe hârtie a CF
nr.2841 Zagon), nr.top.7828, în suprafață tabulară de 2.777mp. Imobilul are
ca vecinătăți la Nord-Est -Solomon
Ioan, la Sud-Est -drum (DN 13E), la
Sud-Vest -Bosănceanu Cornel și la
Nord-Vest -Pastor Constantin. Toți cei
interesați sunt somați să formuleze
opoziție, cu precizarea că, în caz contrar,
se va trece la judecarea cererii în termen
de 30 de zile de la emiterea somației și
publicarea ei în condițiile legii.
l Prin cererea înregistrată pe rolul
Judecătoriei Întorsura Buzăului sub
dosar nr. 253/248/2020, petenții Boricean Ioan și Boricean Ana Cornelia,
ambii cu domiciliul în Întorsura Buzăului, strada Mihai Viteazul, nr.320,
județul Covasna, au invocat dobândirea
dreptului de proprietate prin uzucapiune, asupra: imobilului teren în supra-
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față de 6.565mp, din care 964mp având
categoria de folosință curți, construcții;
4.971mp, având categoria de folosință
arabil în intravilan, imobil situat în
intravilanul și extravilanul localității și
630 mp, având categoria de folosință
arabil în intravilan, imobil situat în
intravilanul și extravilanul localității
Întorsura Buzăului, strada Mihai
Viteazul, nr. 320, județul Covasna, identificat ca fiind înscris în CF nr.23704
Întorsura Buzăului (provenit din
conversia pe hârtie a CF nr.3809 Buzăul
Ardelean), nr.top.2363/3/168, arabil, în
suprafață totală de 6.605mp. Vecinii
imobilului sunt la Nord-Est -Cristea
Elena, la Sud-Est -drum (strada Mihai
Viteazul -DN10), la Sud-Vest -Marcoșan
Maria și Tohănean Alexandru și la
Nord-Vest -drum (strada Fabricii). Toți
cei interesați sunt somați să formuleze
opoziție, cu precizarea că, în caz contrar,
se va trece la judecarea cererii în termen
de 30 de zile de la emiterea somației și
publicarea ei în condițiile legii.
l Somaţie Judecătoria Ineu. Dos.nr.
1084/246/2020. Petenta Tulcan Elena
solicită înscrierea dreptului de proprietate pe titlu de uzucapiune asupra
imobilului identificat în c.f. 308215 Ineu
( c.f.vechi 3741 Ineu) nr.top.341-342/a
intravilan în supr. de 719 mp. imobil
asupra căruia figurează ca proprietar
întabulat sub B.1 Valea Nicolae care a
decedat în data de 8 iunie 1993, urmând
a se proceda la întabularea petentei
asupra acestui imobil. Petenta susţine că
foloseşte acest imobil de peste 30 de ani
de la moartea proprietarului în mod
continuu,paşnic,public şi sub nume de
proprietar. Toţi cei interesaţi sunt somaţi
să depună de îndată opoziţie la Judecătoria Ineu deoarece în caz contrar în
termen de 30 de zile de la ultima publicaţie se va proceda la rezolvarea cererii.

DIVERSE
l SC Omv Petrom SA anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul “Lucrari de reabilitare drum
acces sonda 528 Barbuncesti” propus a
fi amplasat in sat Barbuncesti, com.
Tisau, judetul Buzau. Informatiile
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului din Buzau, str. Sfantul Sava de
la Buzau. Nr. 3 si la sediul titularului din
Municipiul Bucuresti, str. Transilvaniei,
nr. 1, jud. Buzau. Observatiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM Buzau.
l Omv Petrom S.A., anunta publicul
interesat asupra depunerii Raportului
privind impactul asupra mediului
pentru proiectul “Lucrari De Suprafata,
Foraj, Echipare De Suprafata Si
Conducta De Amestec Sonda H1

Frumusita” propus a fi amplasat in
extravilan sat Sivita T43; P: 804/1/47,
804/1/48, 804/1/49, 804/1/50, 804/1/88;
T44; P: 809/1/2, 809/1/27, 809/1/32,
809/1/33, 809/1/34, 809/1/35, 809/1/60/1;
808/1, 809/1/28/1, comuna Tulucesti,
judetul Galati. Tipul deciziei posibile
luate de Agentia pentru Protectia
Mediului Galati poate fi emiterea sau
respingerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. Raportul privind
impactul asupra mediului este disponibil la urmatoarea adresa de internet:
http://apmgl.anpm.ro, sectiunea: Reglementari - Acordul de Mediu - Documentatii procedura EIA si EA - Rapoarte
EIA si studii EA complet. Publicul inte-

resat poate transmite in scris comentarii/
opinii/observatii privind documentul sus
mentionat la A.P.M. Galati, la adresa de
e-mail: office@apmgl.anpm.ro pana la
data de 31.08.
l SC Silver Tray Hospitality SRL
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Modernizarea
și reamenajarea vilei Sandor Janos,
extindere și reamenajare corp C2,
împrejmuire, amenajări exterioare și
racorduri la utilități”, propus a fi
amplasat în orașul Sovata, strada Trandafirilor, nr. 108, județul Mureş. Informaţiile privind proiectul propus pot fi

II

ANUNȚURI

consultate pe pagina de internet a APM
Mureş: http://apmms.anpm.ro. Observaţiile publicului se primesc zilnic pe
poștă la sediul APM Mureş, Târgu
Mureş, strada Podeni, nr. 10 sau e-mail
la adresa: office@ apmms.anpm.ro
l Anunţ prealabil. Unitatea Administrativ Teritorială Însurăței, județul
Brăila anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectorul
cadastral 44, începând cu data de
05.08.2020, pe o perioadă de 60 de zile,
la sediul Primăriei Orașului Însurăței,
conform art. 14, alin. (1) şi (2) din
Legea cadastrului şi 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 şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
l Publicam dispozitivul sentintei
civile nr. 3227/2020 pronuntat in dos.
nr. 31445/245/2018, admite cererea de
chemare in judecata formulat de
reclamantii Rusu Florin, CNP
1720328221248, Rusu Gabi Marian,
CNP 1760908221225, si Rusu Dorin ,
CNP 1741023221232, toti cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de
proceduri la Cabinet Avocat Ursu
Stefanica, din Iasi, str. Clopotari nr. 46,
674, sc. B, et. 4, ap.18, judetul Iasi, in
contradictoriu cu parata Lungu Vasilica, domiciliata in sat Lunca Cetatuii,
bl. nr. 10, ap. 1, comuna Ciurea,
judetul Iasi. Dispune iesirea din indiviziune a partilor cu privire la dreptul de
proprietate asupra cotei de 1/2 din
imobilul apartament nr. 1, situat in sat
Lunca Cetatuii, bl. 10, parter, comuna
Ciurea, judetul Iasi, identificat prin
raportul de expertiza intocmit de catre
expertul Costin Ionut, in valore de
116.900 lei. Atribuie paratei Lungu
Vasilica in deplina proprietate si
posesie cota de 1/2 din bunul mentionat anterior si obliga pe aceasta la
plata sultelor cuvenite catre Rusu
Florin, Rusu Gabi Marian si Rusu
Dorin, respectiv cate 19.483,3 lei
fiecare. Constata ca reclamantii au
realizat cheltuieli de judecata in
cuantum de 4280 lei, din care: 886 lei
reprezentand taxa judiciara de timbru
, 1500 lei onorariu de avocat, 1500 lei
onorariu de expert, 300 lei onorariu
curator si 94 lei cheltuieli realizate cu
publicarea citatiei. Obliga parata
Lungu Vasilica sa plateasca reclamantilor Rusu Florin, Rusu Gabi Marian si
Rusu Dorian suma de 2140 lei cu titlu
de cheltuieli de judecata. Cu drept de
apel in termen de 30 de zile de la
comunicare, calea de atac urmand a fi
depusa la Judecatoria Iasi. Pronuntata
in data de 27.03.2020. Pronuntarea se
va face prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei
instantei. Informații privind impactul
asupra mediului Multiservice Cyclop
VTM SRL. Trimestrul II/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 reglementată de Autorizaţia de Mediu nr. 17/29.02.2019.
Raportările de mediu se întocmesc și
se transmit către autoritatea locală de
mediu conform frecvenței stabilite în
A u t o r i z a ţ i a d e m e d i u n r.
17/28.02.2019. Evidența gestiunii deşeurilor se completează lunar în conformitate cu legislaţia de mediu în
vigoare și se transmite anual către
APM Constanța. Au fost transmise
către APM Constanța raportările
aferente anului 2019. În perioada
trimestrului II 2020, deșeurile generate
din activitatea service-ului auto au fost
predate către societăţile contractate în
acest sens. Semestrial se întocmește și
se depune la APM Constanța, evidența
gestionarii uleiului uzat conform
H.G.nr. 235/2007. S-a întocmit și
depus la APM Constanța evidența
gestionării uleiului uzat aferentă
semestrului I 2020. Semestrial se efectuează 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 I 2020. Au fost efectuate
Rapoartele de încercare pentru emisii
și au fost depuse la APM Constanța.
Valorile indicatorilor analizaţi în
aceste rapoarte se încadrează în limitele impuse de legislaţia în vigoare.
Protecţia factorului de mediu sol este
asigurată prin platforme betonate și
locuri de parcare amenajate. Pentru
îndepărtarea eventualelor pete de
produse petroliere provenite de la
mijloacele de transport, Multiservice
Cyclop VTM SRL utilizează material
absorbant biodegradabil. Prin activitatea sa, Multiservice Cyclop VTM
SRL nu aduce un impact negativ
asupra mediului.
l Stea-Rom SRL cu sediul in Timisoara, Piata Unirii nr. 14, ap. 6, jud.
Timis, titular al Planului Urbanistic
Zonal “Zona Mixta: Comert, Birouri,
Locuinte”, situat in localitatea Timisoara, bd. Liviu Rebreanu nr. 171, jud.
Timis, CF nr 430277, 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
Pilot Team SRL, localitatea Timisoara,
bd. 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 Timisoara, bd. Liviu Rebreanu nr. 18-18A,
in termen de 15 zile calendaristice de la
data publicarii anuntului
l Porto Petrol SRL cu sediul in Timisoara, Splaiul Nistrului nr.1, SAD 7,
titular al Planului Urbanistic de Zonal
“Zona Locuinte Cuplate Cu Regim De
Inaltime Max. P+2E”, situat in localitatea Timisoara, strada Rudolf Walter
nr. 21, jud. Timis, CF nr. 437330,
anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de
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mediu pentru planul mentionat si
declansarea etapei de incadrare.
Consultarea primei versiuni a planului/
programului se poate realiza la sediul
proiectantului Pilot Team SRL, localitatea Timisoara, bd. 3 August 1919, nr.
19, ap. 2/A, zilnic intre orele 10:0014:00. Comentariile si sugestiile se vor
transmite in scris la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului Timisoara,
localitatea Timisoara, bd. Liviu
Rebreanu nr. 18-18A, in termen de 15
zile calendaristice de la data publicarii
anuntului.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de
lichidator judiciar al Ridecs Import
Distribution SRL desemnat prin hotararea nr. 2609 din data de 23.07.2020,
pronuntata de Tribunalul Bucuresti,
Sectia a VII-a Civila in dosar nr.
19841/3/2019, notificã deschiderea falimentului prin procedura simplificata
prevazuta de Legea nr.85/2014 împotriva Ridecs Import Distribution SRL,
cu sediul in Bucureşti Sectorul 4, Bulevardul Alexandru Obregia, Nr. 2A BIS,
Camera 1, Bloc 2A, Scara A, Etaj 11,
Ap. 70, CUI 31747473, nr. de ordine in
registrul comertului J40/7131/2013.
Persoanele fizice si juridice care inregistreaza un drept de creanta nascut dupa
data deschiderii procedurii insolventei
impotriva Ridecs Import Distribution
SRL vor formula declaratie de creanta
care va fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a Civila,
cu referire la dosarul nr. 19841/3/2019,
in urmatoarele conditii: a) termenul
limita pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor in tabelul suplimentar al creantelor 17.08.2020; b)
termenul limita pentru verificarea
creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creantelor 07.09.2020; c) termenul pentru
depunerea contestatiilor la tabelul
suplimentar va fi de 7 zile de la publicarea in BPI a tabelului suplimentar; d)
termen pentru intocmirea si afisarea
tabelului definitiv consolidat
30.09.2020.
l Subscrisul Cabinet Individual de
Insolventa Ciulianu Elena-Cozmina,
reprezentata prin reprezentată prin av.
Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate de
lichidator judiciar al Alberian Serv SRL
desemnat prin sentinta civila nr.
2508/22.07.2020, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Secţia a VII-a Civila
in dosar nr. 32328/3/2019 notificã
intrarea in faliment prin procedura
simplificata prevazuta de Legea nr.
85/2014 împotriva Alberian Serv SRL,
cu sediul social in Bucureşti, Sectorul 6,
Bdul. Timisoara, Nr. 63, Bl. OD8, Sc.G,
Et.9, Ap.277, CUI 15944210, nr. de
ordine in registrul comertului
J40/16019/2003. Persoanele fizice si
juridice care inregistreaza un drept de
creanta impotriva Alberian Serv SRL,
vor formula declaratie de creanta care
va fi inregistrata la grefa Tribunalului
Bucuresti - Secţia a VII-a Civila, cu
referire la dosarul nr. 32328/3/2019 in
urmatoarele conditii: a) termenul limita
pentru inregistrarea cererii de admitere

a creantelor asupra averii debitorului
07.09.2020; b) termenul de verificare a
creantelor, de intocmire, afisare si
comunicare a tabelului preliminar de
creante 17.09.2020; c) termenul pentru
intocmirea si afisarea tabelului definitiv
la 12.10.2020; d) data primei sedinte a
adunarii generale a creditorilor
22.09.2020, ora 14:00; e) adunarea
generala a asociatilor la data de
04.08.2020, ora 14:00 la sediul lichidatorului judiciar.
l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin asociat coordonator Liscan
Aurel, in calitate de administrator
judiciar al Palestra Instalconstruct
Grup SRL desemnat prin hotararea
nr.2610 din data de 23.07.2020, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a
VII-a Civila in dosar nr. 20833/3/2019,
notificã deschiderea procedurii insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014
împotriva Palestra Instalconstruct
Grup SRL, cu sediul social in Bucureşti, Sectorul 2, Strada Avrig, Nr. 63,
Bloc E2, Scara 4, Etaj 2, Ap. 107, CUI
26830598, nr. de ordine in registrul
comertului J40/4286/2010. Persoanele
fizice si juridice care inregistreaza un
drept de creanta impotriva Palestra
Instalconstruct Grup SRL vor formula
declaratie de creanta care va fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucureşti secţia a VII-a Civila, cu referire la
dosarul nr. 20833/3/2019, in urmatoarele conditii: a) termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a
creantelor asupra averii debitorului
04.09.2020; b) termenul de verificare a
creantelor, de intocmire, afisare si
comunicare a tabelului preliminar de
creante 24.09.2020; c) termenul pentru
intocmirea si afisarea tabelului definitiv
la 19.10.2020; d) data primei sedinte a
adunarii generale a creditorilor
29.09.2020, ora 14:00; e) adunarea
generala a asociatilor la data de
07.08.2020, ora 14:00 la sediul administratorului judiciar.

VÂNZĂRI CASE
l Inchiriez 2 camere mari, separate,
într-un apartament format din 4, zona
ultracentrala (Calea Victoriei). Detalii
la telefon 0721542169.
l Ofertă luna aceasta 89.000Euro,
Ploiești, zona nord, casă etaj izolată
termic, fonic, centrală, 251mp teren,
extindere arhitect cadastru 2010: la
subsol beci mare, parter: bucătărie, hol
și garaj electrificat, spațioase, la etaj:
hol, 2 camere decomandate, baie și din
1955: parter, cameră și living dublu,
decomandate, baie, hol, renovate
complet, vecini buni, liniște, gard calitate, rog seriozitate, detalii programare
mesaj telefon 0729.290.154 sau
0732.142.218.

VÂNZĂRI DIVERSE
l SC Hidroconstrucția SA scoate la
vânzare 14 autovehicule nefuncționale
și descompletate la prețul de 1.50Lei/
kg. Lista cu autovehiculele se poate
solicita pe email: mecanizare.banat@
hidroconstructia.com

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator Andrei Ioan IPURL in
calitate de administrator judiciar al
Edilconst S.A. (“în insolvenţă”, “in
insolvency”, “en procedure collective”),
cu sediul in Campina, Str. Bucea, nr. 2,
Judetul Prahova, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului de pe langa
Tr i b u n a l u l P r a h o v a s u b n r.
J29/495/1991, avand CUI RO 1323433,
in temeiul art. 58 lit. g). din Legea nr.
85/2014, art. 111 lit. a). din Legea nr.
31/1990, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare si a actului
constitutiv al societatii, convoaca
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii pentru data de
31.08.2020, ora 10:00, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati la
sfarsitul zilei de 20.08.2020 data de
referinta. In cazul in care nu se intruneste cvorumul necesar in cadrul
primei Adunari Generale Ordinare a
Actionarilor, cea de-a doua convocare
va avea loc in data de 01.09.2020, ora
10:00, la sediul societatii cu aceeasi
ordine de zi. Ordinea de zi a Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor este
urmatoarea: 1. Prezentarea, discutarea
si aprobarea situatiilor financiare
anuale aferente exercitiului financiar
2019, pe baza rapoartelor prezentate de
administratorul special al societatii si
de auditorul financiar; 2. Aprobarea
bugetului de venitului si cheltuieli pe
anul 2020; 3. Aprobarea descarcarii de
gestiune a administratorului special
pentru exercitiul financiar aferent
anului 2019. 4. Desemnarea/ imputernicirea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor necesare pentru
publicarea si inregistrarea Hotararii
Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului
de pe langa Tribunalul Prahova in
conformitate cu prevederile legale. La
sedinta pot participa si vota actionarii
inregistrati in registrul actionarilor la
sfarsitul zilei de 24.10.2019 (data de
referinta), personal, prin mandatar,
prin corespondenta sau online. Materialele si documentele supuse dezbaterii
AGOA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe
website-ul societatii (www.edilconst.ro)
incepand cu data de 01.08.2020. Daca
la prima convocare adunarea nu va fi
statutara, sedinta se reconvoaca pentru
data de 01.09.2020 in aceleasi conditii
(loc de desfasurare, ora, ordine de zi).
Informatii suplimentare se pot obtine la
sediul societatii Edilconst S.A. sau la
numarul de telefon 0244/334.196, de
luni pana vineri, intre orele 08:00-15:00
si pe website-ul www.edilconst.ro.

LICITAȚII
l Anunț de vânzare prin licitație
publică cu strigare I.S.U. Vâlcea, cu
sediul în Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 7,
organizează în data de 20.08.2020, ora
10:00, licitaţie publică cu strigare
pentru valorificare de mijloace fixe
astfel: Statie de tratare (Statie de dedurizare 2,4 mc/h) = 2 buc; Contor AR
(contor apa rece PN 16bari, Q 3,5 mc/h)
= 2 buc); Contor ACM (contor apa
calda menajera PN 16 bari, Q 3,5 mc/h)
= 2 buc; Gigacalorimetru (contor
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energie termica PN 16 bari, Q 15 mc/h)
= 1 buc; Panou automatizare = 1 buc și
SCP ACM (Schimbator de caldura
pentru apa calda menajera 150KW).
Persoanele interesate se vor prezenta la
sediul unităţii noastre de unde, în perioada 29.07 - 05.08.2020, pot solicita în
scris documentele desfăşurării licitaţiei.
În cazul neadjudecării, următoarea licitaţie se va desfăşura în data de
07.09.2020 ora 10:00 pentru a două licitaţie şi în data 14.09.2020 ora 10:00
pentru a treia licitaţie. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0250/748201,
int.27009 și int. 27113.
l Supraofertare. SC Intracom SRL - în
reoganizare judiciară, dosar nr.
1665/100/2018 al Tribunalului Maramureş, prin administrator judiciar
Pareto Grup IPURL, vinde prin negociere directă, bunurile imobile constând
în casă de locuit P+M (sediu firmă),
având suprafața construită de 131mp
cu teren aferent în suprafață de 468mp,
situate în Baia Mare, str. Vrancei, nr. 7E,
jud. Maramureș şi parcela de teren în
suprafaţă de 127mp cuprinsă în terenul
în suprafaţă totală de 5.907mp. situat pe
strada Sebeșului, nr. 7, Baia Mare, jud.
Maramureş Orice supraofertă se poate
depune până la data de 03.08.2020, ora
16:00 și trebuie să fie în valoare de cel
puţin 460.352 lei care nu include TVA.
Informaţiile privind condiţiile de depunere a supraofertelor se pot obţine la
numărul de telefon 0362.802.750.
l Continental 2000 SPRL vinde prin
licitație publică în data de 24 iulie 2020,
orele 10:00, bunurile următoarelor societăți comerciale aflate în faliment:
Andra Prodimex SRL: -Proprietate
imobiliară, compusă din teren și
construcții, situată în comuna Sâmbăta
de Sus, județul Brașov. Terenul are o
suprafață de 8.700mp. Construcția
„Hală fabricație” are regim de înălțime
P. Suprafață construită de 1.071,36mp.
Construcția „Depozit” -Suprafață
construită de 216mp. Construcții
speciale: platformă betonată. Preţul de
pornire la licitaţie este de 446.380Lei. În
caz de neadjudecare, licitația se va relua
în data de 29.07.2020; 05.08.2020;
12.08.2020 și 19.08.2020 în aceleași
condiții. La Posada de la Abuela SRL:
construcție situată în localitatea Lunca
Câlnicului, strada Principăla, nr.98,
compusă din: Restaurant D+P+E, în
suprafață de 418mp, an construcție
2009, restaurant parter și etaj funcțional, centrală termică Termofarc
F1-NSP -înglobată, ascensor înglobat, la
prețul de 295.252Lei. În caz de neadjudecare, licitația se va relua în data de
29.07.2020; 05.08.2020; 12.08.2020 și
19.08.2020 în aceleași condiții. Trans
Kurier SRL: -1. Teren de construcție
intravilan situat în localitatea Arcuș,
jud.Covasna -zona „Folyam” -în suprafață de 5.800mp. Preț 262.000Lei; 2.
Teren de construcție intravilan situat în
localitatea Arcuș, jud.Covasna -zona
„Folyam” -în suprafață de 7.600mp.
PUZ -Depozite Vamale Arcuș. Terenurile sunt situate lângă depozitele vamale
Arcuș, la o distanța de cca.250m de DN
12 ce leagă Sf.Gheorghe de Miercurea
Ciuc. Preț 362.000Lei. Smog 4x4 SRL:

-1. Land Rover Range Rover, an fabricație 2008, diesel, 200kw, culoare
albastru, nefuncțională -motor defect,
caroserie cu pete de corodare,
406.108km, 20.480Lei; 2. Dacia Logan,
an fabricație, 2008, diesel, 1.461cmc,
50kw, funcțională, caroserie cu pete de
corodare, 299.000km, 4.905Lei; 3. Stoc
de marfă, accesorii auto, 21.125Lei.
Mago Transport SRL: -1. Teren intravilan situat în com.Vâlcele, jud.Covasna,
în suprafață de 65.121mp. Preț 1.79
EUR/mp, 116.567euro; 2. Fermă situată
în loc.Araci, str. După Garduri, nr. 351,
județul Covasna, înscrisă în CF
nr.23368, nr.cad.23368-C1 al loc.Vâlcele,
compusă din: teren intravilan în suprafață de 4.824mp, atelier depozit
combustibil, WC -235mp, șopron
metalic -540mp, adăpost animale
-873mp și sală de muls -282mp. Preț
total: 207.385Lei. Universal Tehnoproiect SRL: dreptul de proprietate asupra
cotei de 5/26 din imobilul situat în intravilanul loc.Codlea, județul Brașov,
înscris în C.F.nr.100007 al loc.Codlea
compus din teren arabil în suprafață de
31.200mp. Preț 57.400Lei. Thomas
Mobil Impex SRL: 1. Cherestea de stejar
20mc -19.200Lei. 2. Dispozitiv de aplicat
adeziv -182Lei. Mașină de șlefuit Heesemann- 5.452Lei. Fierăstrău pendular
-369Lei. Bypol Cargo SRL: -Cauciucuri
rulate -iarnă, diverse mărimi și tipuri
-31buc. Preț informativ -100Lei/buc.
Enimed Prim SRL: -Electrocardiograf
cu 12 canale BTL 08 LT EKG -4.300Lei.
Productie Frumoasa SRL: -Autotractor
Roman forestier, an fabricație 1980,
nefuncțional -5.225Lei; Semiremorcă
transport forestier -2.177Lei; Gater
Banzic 1.524Lei; Fierăstrău panglică
3.483Lei. Continental 2000 SPRL oferă
spre vânzare prin negociere directă
bunurile următoarelor societăți comerciale aflate în faliment: Bish Imp SRL:
-casă în loc.Hătuica, com.Catalina,
nr.125, județul Covasna, compus din
bucătărie de vară și grădină, în suprafață totală de 622mp. Utilități: energie
electrică, rețea telefonie, acces auto
-drum asfaltat. Magor Servicii SRL:
-Linie de polimerizare/ fabricație aracet,
an fabricație 1999, nefuncțională,
14.400Lei. Cosval Distribution SRL -în
faliment, oferă spre vânzare -autoturism Dacia Logan, BB Furgon, an de
fabricație 2008, 1.461cc, diesel,
220.000km, nefuncțională, motor defect
-1.933Lei. La prețurile de pornire de
adaugă TVA. Vânzările vor avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din Sfântu
Gheorghe, str.Crângului, nr.12, bl.9,
sc.B, ap.4, parter. Pentru participarea la
licitație este obligatorie achiziționarea
caietului de sarcini. Garanția de participare la licitație/negociere directă este de
10% din prețul de pornire. Informații
prin e-mail: contact@continental2000.ro
sau la telefoanele 0267.311.644;
0728.137.515 și pe pagina de internet:
www.continental2000.ro.
l Licitatie publica 05.08.2020 Debitorul
SC My Lady SRL cu sediul in Dr.Tr.
Severin, str. Eroii de la Cerna nr. 49, jud.
Mehedinti, J25/202/1999, CUI
12109568, aflată în procedura de faliment, in bankruptcy, en faillite, dosar
nr. 910/101/2018, prin lichidator judiciar,

Consultant Insolventa SPRL Filiala
Timis, cu sediul ales in Dr.Tr. Severin,
str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti,
CUI 38704372, inregistrata in RFO II
sub nr. 0918, prin asociat coordonator
Serban Valeriu, scoate la vânzare, la
pretul diminuat cu 25% fata de pretul
stabilit prin Raportul de Evaluare nr.
49/04.04.2019, bunul imobil: Proprietate
imobiliara compusa din: Teren Intravilan cu S = 417 mp (390mp din acte),
avand nr. cadastral 50365; Spatiu
Comercial cu Sc = 118,04 mp si Su =
95,34 mp, avand nr.cadastral 50365-C1;
Magazie cu Sc = 19,78 mp si Su = 15,01
mp, avand nr. cadastral 50365-C2;
Garaj Cu Sc = 49,10 mp si Su = 40,94
mp, avand nr.cadastral 50365-C3.
situata in Dr.Tr.Severin, str. Eroii de la
Cerna nr. 49, jud. Mehedinti, aflata in
garantia creditorului Eurobank S.A.
(succesor de drept Eurobank Ergasias
SA) Valoarea totala a proprietatii imobiliare este de 72.637,50 euro, pret
neafectat de TVA (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii). Licitaţia
publica cu strigare va avea loc la biroul
lichidatorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud.
Mehedinti, la data de 05.08.2020 orele
14:00. Titlul executoriu în baza căruia
lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunului imobil, este Sentința
nr. 175 din data de 03.10.2019 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic în
dosarul de insolvență nr. 910/101/2018.
Participarea la licitaţia publica cu strigare este condiţionată de consemnarea
în contul unic de insolventa al debitoarei
SC My Lady SRL pana la data de
04.08.2020 orele 17:00, a unei cauţiuni
de 10% din preţul de pornire pentru
bunul imobil şi achiziţionarea caietului
de sarcini in suma de 500,00 lei. Cont
deschis la Banca Romaneasca S.A. sub
nr. RO11BRMA09991 00083383621.
Somam pe toti cei care pretind vreun
drept asupra bunului imobil sa anunțe
lichidatorul judiciar înainte de data
stabilita pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege. Relaţii
suplimentare la telefoanele:
0756482035, 0252/354399. Lichidator
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL
Filiala Timis.
l Licitatie Publica 05.08.2020 Debitorul
SC Tecnogreen SRL - societate în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul in
Dr.Tr.Severin, str. George Cosbuc nr. 3A,
Cam. 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
reprezentant Serban Valeriu, scoate la
vânzare, la pretul stabilit prin Raportul
de Evaluare nr. 41/07.03.2020, urmatorul bun imobil: - Teren Extravilan
avand S = 10.000 mp cu numar cadastral 50817, inscris in Cartea Funciara nr.
50817, Tarlaua 49 Parcela 637/1, la
pretul de 5.820 Euro exclusiv TVA
(echivalentul in lei la cursul BNR din
ziua platii), situat in extravilanul
comunei Butoieşti, satul Gura Motrului,

Judeţul Mehedinţi. Creditor ipotecar A.N.A.F. D.G.R.F.P. Craiova- S.F.O.
Strehaia. Valoarea totala a bunului
imobil este de 5.820 EURO exclusiv
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR
din ziua platii). Licitaţia va avea loc la
biroul administratorului judiciar din
Mun. Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului
nr.7A, jud.Mehedinti la data de
05.08.2020, orele 14:00. Titlul executoriu
în baza căruia administratorul judiciar
procedează la vânzarea bunul imobil
descris anterior, 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 04.08.2020 orele 17.00 a
unei cauţiuni de 10% din preţul de
pornire pentru bunul imobil pe care
intentioneaza sa-l achizitioneze precum
şi achiziţionarea caietului de sarcini in
suma de 500,00 lei+TVA. Cont deschis
la Banca Romaneasca S.A., sub nr.
RO11BRMA09991 00083622047.
Invităm pe toti cei care vor să participe
la şedinţa de licitaţie să transmita oferte
de cumpărare și documentele în copie
xerox din care rezultă faptul că a fost
achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină la adresa de
email: office@consultant-insolventa.ro.
Avand in vedere măsurile de prevenire a
răspândirii virusului COVID 19, 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, 0742592183, 0252/354399.
Administror judiciar, Consultant Insolvenţă Sprl Filiala Timis.
l Licitatie publica 07.08.2020 Debitorul
SC Agromec Gogoșu SA cu sediul in sat
Gogosu, comuna Gogosu, jud.Mehedinti, CIF:1609169, J25/248/1991, aflata
in procedura de faliment, in bankruptct,
en faillite, dosar nr. 4241/101/2014 prin
lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL, cu sediul in Dr. Tr. Severin,
str. Zabrautului, nr. 7A, jud. Mehedinti,
prin reprezentant Popescu Emil scoate
la vanzare bunurile imobile la preturi
diminuate cu 35% fata de raportul de
evaluare: * Sediu Gogosu* situat in sat
Gogosu, comuna Gogosu, judetul Mehedinti format din teren in suprafata de
17349 mp (masurata) si 13 constructii in
suprafata totala de 2578 mp, nr. CF
53384, nr. cadastral 53384, la un preţ de
pornire al licitaţiei de 305.175,00 lei,
pret neafectat de TVA; - *Secția Cioroboreni* situată în sat Cioroboreni,
comuna Jiana, județul Mehedinți,
compusă din teren in suparafa de 5005
mp si 3 constructii – atelier mecanic,
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anexa atelier si magazie în suprafață
totala de 237 mp, nr. CF 52536, nr.
cadastral 52536 la un preţ de pornire al
licitaţiei de 34.775,00 lei, pret neafectat
de TVA; și bunurile mobile diminuate cu
75% față de raportul de evaluare:
-cântar la un preț de pornire a licitație
de 37,50 lei; -stâlpi rețea elecrică 29
bucăți la un preț de pornire a licitație de
33,15 lei/buc; -rezervor ulei 2 buc. la un
preț de pornire a licitație de 187,87 lei/
buc; Valorile nu conțin TVA. Licitatia va
avea loc în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de
07.08.2020 orele 14:00. Participarea la
licitatie este conditionata de consemnarea in contul nr. RO11BRMA09991
00083788887 deschis la Banca Romaneasca, pana la data de 06.08.2020 orele
17.00 a unei cautiuni de 10% din pretul
de pornire al licitatiei si achizitionarea
caietului de sarcini in cuantum de 1000
lei pentru bunurile imobile si 50 de lei
pentru bunurile mobile. Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar
procedează la vânzarea bunurilor
imobile/mobile il reprezinta Sentinta nr.
776 din data de 30.06.2014, de deschidere a procedurii falimentului impotriva
debitoarei SC Agromec Gogosu SA,
pronunţată de Tribunalul Mehedinti în
dosarul nr. 4241/101/2014.
Invităm pe toti cei care vor să participe
la şedinţa de licitaţie să transmita oferte
de cumpărare și documentele în copie
xerox din care rezultă faptul că a fost
achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină la adresa de
email: office@consultant-insolventa.ro.
Avand in vedere măsurile de prevenire a
răspândirii virusului Covid 19 (Coronavirus), precum si a ordonantelor militare
emise, administratorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa aiba
loc prin sistem de videoconferinta, iar in
masura in care se doreste participarea
fizica se impune prezenta unui singur
participant care sa respecte masurile
impune de autoprotectie (masca,
manusi, 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. Relatii
suplimentare la telefoanele 0742592183,
0252/354399, email: office@consultant-insolventa.ro, Lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL.
l Subscrisa Private Liquidation Group
IPURL, în calitate de lichidator judiciar
al societăţii M & D Zero societate în
faliment, in bankruptcy, en faillite procedură ce face obiectul dosarului nr.
638/1285/2018, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, având sediul în
loc. Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 109, bl. 16, sc. 4, ap. 109, jud.
Cluj , CUI 25818898, număr de înregistrare în Registrul Comerţului
J12/1513/2009 , în temeiul art.154 şi
următoarele din Legea 85/2014 și cu
respectarea regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor din
data de 04.07.2019, astfel cum acesta a
fost modificat prin hotărârea adunării
creditorilor din data de 30.01.2020, prin
prezenta anunțăm vânzarea la licitație
publică a bunurilor mobile a societății
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debitoare care cuprinde un număr de
363 de articole - piese auto. Vânzarea
bunurilor urmează a se face în bloc, la
data de 03.08.2020, începând cu ora
12:00 la sediul lichidatorului judiciar
din Oradea, str. Avram Iancu, nr. 2, ap.
11, jud. Bihor, iar prețul de pornire al
licitației, este de: 12.800 lei. În situația în
care nu se va reuși valorificarea bunurilor la licitația publică, lichidatorul
judiciar urmează a organiza o nouă
ședință de licitație la data de 10.08.2020
și ulterior la 17.08.2020, la același preț
de strigare, aceeași locație și aceeași oră.
Persoanele care doresc să cumpere vor
depune oferte de cumpărare la sediul
lichidatorului judiciar din Oradea, str.
Avram Iancu, nr. 2, ap. 11, jud. Bihor
sau la adresa de e-mail office@plginsolv.
ro, în atenția lichidatorului judiciar cu
cel puțin 24 de ore înainte de ora de
începere a licitației publică. Nerespectarea termenului atrage decăderea din
dreptul de a mai participa la licitația
publică. Titularii ofertelor de cumpărare au obligația să depună cu cel puțin
24 de ore înainte de ora de începere a
licitației publică o garanție de 10% din
prețul de pornire al licitației în contul
unic de insolvență al societății debitoare
M & D Zero deschis la Libra Internet
Bank cont IBAN RO72BREL000
2002065010100. Nerespectarea termenului atrage decăderea din dreptul de a
mai participa la licitația publică.
Vânzarea la licitație se va face în mod
public de către lichidatorul judiciar care
va oferi bunurile spre vânzare prin 3
strigări succesive. Bunurile se adjudecă
celui care, după 3 strigări succesive,
făcute la intervale de timp care să
permită opțiuni și supralicitări, oferă
prețul cel mai mare, iar atunci când
există un singur concurent, acesta a
oferit prețul de începere a licitației.
Informații suplimentare se pot obține de
la lichidator: Tel:0359/463661
Fax:0359/463662 E-mail: office@plginsolv.ro.
l Licitatie publica 04.08.2020 Debitorul
SC Tecnogreen SRL - societate în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul in
Dr.Tr. Severin, str. George Cosbuc nr.
3A, Cam. 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 reprezentant asociat coordonator Serban Valeriu,
scoate la vânzare, la preturile stabilite
prin Raportul de Evaluare nr.
32/05.03.2020, 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 numar cadastral 50061, inscris
in CF nr. 50061, situat in Tarlaua 80
Parcela 3, la pretul de 61.595 Euro Teren Extravilan avand S = 61.377 mp
si Plantatie Vita De Vie (existenta pe
acest Teren) avand S = 61.377 mp, cu
numar cadastral 50363, inscris in CF nr.
50363, situat in Tarlaua 80 Parcela 2 la
pretul de 179.835 Euro - Teren Extravilan avand S = 347.640 mp si Plantatie
Vita De Vie (existenta pe acest Teren)

avand S = 347.640 mp, cu numar cadastral 50364, inscris in CF nr. 50364, situat
in Tarlaua 80 Parcela 1,2 la pretul de
1.018.585 Euro - Teren Extravilan
avand S = 131.514 mp si Plantatie Vita
De Vie (existenta pe acest Teren) avand
S = 131.514 mp, cu numar cadastral
50365, inscris in CF nr. 50365, situat in
Tarlaua 80 Parcela 4 la pretul de
385.335 Euro - Teren Extravilan avand
S = 53.591 mp si Plantatie Vita De Vie
(existenta pe acest Teren) avand S =
53.591 mp, cu numar cadastral 50366,
inscris in CF nr. 50366, situat in Tarlaua
80 Parcela 3 la pretul de 157.020 Euro
situate in extravilanul comunei Pãtulele,
Judeţul Mehedinţi. Preturile nu includ
TVA, se achita contravaloarea in lei la
cursul BNR din ziua platii. Administratorul judiciar mentioneaza faptul ca,
asupra bunurilor enumerate mai sus
detine un drept de ipoteca legala creditorul Mollificio Bortolussi SRL.
Valoarea totala a bunurilor imobile este
de 1.802.364 EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii). Total suprafata de teren :
615.144 mp. Licitaţia va avea loc la
biroul administratorului judiciar din
Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A,
jud. Mehedinti la data de 04.08.2020,
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 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
03.08.2020 orele 17.00 a unei cauţiuni de
10% din preţul de pornire pentru bunul
imobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 1.000,00
lei+TVA. Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. Sucursala Dr.Tr.Severin, sub
nr. RO11BRMA0999100083622047.
Invităm pe toti cei care vor să participe
la şedinţa de licitaţie să transmita oferte
de cumpărare și documentele în copie
xerox din care rezultă faptul că a fost
achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină la adresa de
email: office@consultant-insolventa.ro.
Avand in vedere măsurile de prevenire a
răspândirii virusului Covid 19 (Coronavirus), precum si a ordonantelor militare emise, administratorul judiciar
recomanda ca participarea la licitatie sa
aiba loc prin sistem de videoconferinta,
iar in masura in care se doreste participarea fizica se impune prezenta unui
singur participant care sa respecte
masurile impune de autoprotectie
(masca, manusi, etc.). Somam pe toti cei
care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile descrise anterior sa anunte
administratorul judiciar inainte de data
stabilita pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege. Relaţii
suplimentare la telefoanele:
0756482035, 0742592183 0252/354399,
email office@consultant-insolventa.ro
Administror judiciar, Consultant Insolvenţă Sprl Filiala Timis.

marți / 28 iulie 2020
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Bălăceana, cu
sediul în comuna Bălăceana, județul
Suceava, cod poștal 727126, telefon
0230.534.860, fax 0230.534.860, e-mail:
primariabalaceana@yahoo.ro, cod
fiscal: 16391770. 2. Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
vândut: 10 parcele de teren, proprietate privată a comunei Bălăceana,
identificate astfel: -Parcelă de 500mp,
nr.cadastral: CF 30438, situată în
intravilan, zona Pe Vale, conform
H.C.L.nr.36 din 03.06.2020 și temeiului
legal: O.U.G.57/03.07.2019; -Parcelă de
1.000mp, nr.cadastral: CF 31934,
situată în intravilan, zona Staniște,
conform H.C.L.nr. 34 din 03.06.2020 și
temeiului legal: O.U.G.57/03.07.2019;
-Parcelă de 1.000mp, nr.cadastral: CF
31932, situată în intravilan, zona
Staniște, conform H.C.L.nr.33 din
03.06.2020 și temeiului legal:
O.U.G.57/03.07.2019; -Parcelă de
1.000mp, nr.cadastral: CF 31935,
situată în intravilan, zona Staniște,
conform H.C.L.nr. 32 din 03.06.2020 și
temeiului legal: O.U.G.57/03.07.2019;
-Parcelă de 1.260mp, nr.cadastral: CF
319, situată în intravilan, zona
Staniște, conform H.C.L.nr.37 din
03.06.2020 și temeiului legal:
O.U.G.57/03.07.2019; -Parcelă de
601mp, nr.cadastral: CF 31991, situată
în intravilan, zona Tău, conform
H.C.L.nr. 42 din 03.06.2020 și temeiului legal: O.U.G.57/ 03.07.2019;
-Parcelă de 914mp, nr.cadastral: CF
32101, situată în intravilan, zona Tău,
conform H.C.L.nr.41 din 03.06.2020 și
temeiului legal: O.U.G.57 /03.07.2019;
-Parcelă de 1.080mp, nr.cadastral: CF
32100, situată în intravilan, zona Tău,
conform H.C.L.nr. 40 din 03.06.2020 și
temeiului legal: O.U.G.57/ 03.07.2019;
-Parcelă de 4.036mp, nr.cadastral: CF
32099, situată în intravilan, zona Tău,
conform H.C.L.nr.39 din 03.06.2020 și
temeiului legal: O.U.G.57/ 03.07.2019;
-Parcelă de 925mp, nr.cadastral: CF
31972, situată în intravilan, zona
Poarta Țărnii, conform H.C.L.nr. 31
din 03.06.2020 și temeiului legal:
O.U.G.57/ 03.07.2019. 3. Informații
privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției. 3.2. Denumirea și datele de
contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la
care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Registratura
Primăriei Comunei Bălăceana,
comuna Bălăceana, județul Suceava.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit, de la sediul instituției. 3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 14.08.2020, ora 14:00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.

Data-limită de depunere a ofertelor:
19.08.2020, ora 14:00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Bălăceana, comuna Bălăceana, județul Suceava, Registratură.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: într-un singur
exemplar, într-un plic sigilat. 5. Data și
locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
20.08.2020, ora 09:00, Primăria
Comunei Bălăceana, județul Suceava,
Sala de ședințe a Consiliului Local.
6.Denumirea, adresa, numarul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului
Suceava, Suceava, str.Ștefan cel Mare,
nr. 62, județul Suceava, telefon
0230.214.948, fax 0230.522.296, email:
trsv-arhcont@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
27.07.2020.
l 1.Informaţii generale privind vânzătorul, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Orașul Eforie, str. Progresului,
nr. 1, Eforie Sud, judeţul Constanța,
telefon 0241.748.149, fax 0241.748.979,
email: secretariat@primariaeforie.ro. 2.
Informaţii generale privind obiectul
vânzării, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie
vândute: 2.1. Imobil teren care aparține
domeniului privat al orașului în suprafață de 203mp cu destinația de parcare
auto situat în Eforie Nord, alee de acces
din strada Grivița, identificat cu
I.E.107039, vândut în baza Hotărârii
Consiliului Local Eforie nr. 21 din
31.01.2020 și a Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019. 2.2.
Imobil teren care aparține domeniului
privat al orașului în suprafață de 55mp,
situat în Eforie Sud, str. Vega, lot 290
parțial din parcelarea Tuzla Techirghiol,
vândut în baza Hotărârii Consiliului
Local Eforie nr. 74 din 28.05.2020 și a
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.
57 din 3 iulie 2019. 2.3. Imobil teren care
aparține domeniului privat al orașului
în suprafață de 388mp, situat în Eforie
Nord, str.Mării, identificat cu
I.E.106853, vândut în baza Hotărârii
Consiliului Local Eforie nr. 76 din
28.05.2020 și a Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019. 2.4.
Imobil teren care aparține domeniului
privat al orașului în suprafață de
121mp, situat în Eforie Sud, strada
Neptun prin lotul 835, identificat cu
I.E.106260, vândut în baza Hotărârii
Consiliului Local Eforie nr.119 din
30.06.2020 și a Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019. 2.5.
Imobil teren care aparține domeniului
privat al orașului în suprafață de
104mp, situat în Eforie Nord, str. Republicii, lotul 939 parțial din parcelarea
Eforia Spitalelor Civile București,
vândut în baza Hotărârii Consiliului
Local Eforie nr.244 din 29.11.2019 și a
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.
57 din 3 iulie 2019. 3. Informaţii privind
documentaţia de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea

sau modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire:
prin solicitare verbală. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia
de atribuire: Direcția Economică,
compartimentul Taxe și Impozite, str.
Avram Iancu, nr. 2, Eforie Sud. 3.3.
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.54/2006:
106Lei/exemplar, care se achită la casierie. 3.4. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 14.08.2020, ora 12:00. 4.
Informaţii privind ofertele: Actele doveditoare privind calitățile și capacitățile
cerute ofertanților, precum și durata
prin care ofertanții rămân angajați prin
termenii ofertei lor, vor fi conforme cu
prevederile instrucțiunilor pentru ofertanți. 4.1.Data limită de depunere a
ofertelor: 19.08.2020, ora 12:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Orașului Eforie, localitatea
Eforie Sud, str.Progresului, nr. 1, la
Registratură. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: un singur exemplar, conform
caietului de sarcini. 5. Data şi locul la
care se va desfăşura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor: 21.08.2020, ora
10:00, în sala de ședințe a Consiliului
Local, str. Avram Iancu, nr. 2, Eforie
Sud. 6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul
Constanţa, Secţia Contencios și administrativ fiscal, Constanța, Strada
Traian, nr. 31, tel.0241.606.597, int.247,
fax: 0241.617.413, e-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro.

PIERDERI
l Pierdut plan apartament nr. R4461
din 11.03.2003, emis de AFI București.
îl declar nul.
l Pierdut certificat de pregătire profesională a conducătorului auto pe numele
Barbu Maria, eliberat de ARR Gorj. Îl
declar nul.
l Pierdut certificat de competență
profesională pentru transport rutier de
marfă (manager transport marfă),
eliberat de ARR Vâlcea, pe numele
Fieroiu Teodor-Laurențiu, din Rm.
Vâlcea, județul Vâlcea. Se declară nul.
l Pierdut licență de pescuit în ape
continentale Seria TL nr. 0378 eliberată
la 08.06.2016 de către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură pe
numele: Alexandru Constantin. Se
declară nulă.
l Pierdut Certificat de Înregistrare la
ORC Timiș seria B, nr. 2032862, Certificat Constatator emis la data de
31/08/2009 și Rezoluție nr. 5064 din
28.08.2009, toate aparținând Jiva Cornel
Persoana Fizică Autorizată, cu sediul în
Timișoara, str. F.C Ripensia, nr. 19, et. 7,
ap. 41, F65/1171/2009, CUI:25951460.

