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OFERTE SERVICIU
l Nica Cornelia angajează guvernantă 
în Ploiești. CV-uri la: depunerion-
line2020@gmail.com până la 29.10.2020.

l SC Force Construct Concept SRL, 
având CUI:40060575, cu sediul în Bucu-
rești, Sectorul 3, Strada Pictor Victor 
Brauner, nr.34-38, Corp 1, Parter, 
Camera 2, lor 1, Scara 3, Ap. 4, anga-
jează: fierari, cod COR 711402- 50 de 
posturi, dulgheri, cod COR 711501- 50 
de posturi. Cerințe: studii medii, cunoș-
tințe de limba engleză, cunoștințe în 
domeniul construcțiilor. Selecția are loc 
în data de 29.10.2020, ora 10:00, la 
sediul societății.

l Buliga Diana angajează guvernantă 
în jud.Ilfov, oraș Bragadiru. Cv-uri la: 
depunerionline2020@ gmail.com până 
la 29.10.2020.

l Hlihor Adrian angajează menajeră în 
jud.Timiș, mun.Timișoara. Cv-uri la: 
depunerionline2020@ gmail.com până 
la 29.10.2020.

l Fazekas Andrea-Evelyn angajează 
menajeră în jud.Timiș, mun.Timișoara. 
Cv-uri la: depunerionline2020@ gmail.
com până la 29.10.2020.

l Patiseria Elona&H SRL din Drăgă-
șani 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 29.10.2020. Selecția candidaților 
va avea loc în data de 30.10.2020 și 
constă în concurs de CV-uri. Informații 
la telefon: 0765.818.955.

l Liceul Tehnologic Pătârlagele, cu 
sediul în oraș Pătârlagele, str.Alexandru 
Ioan Cuza, nr.6, judeţul Buzău, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -îngrijitor 0,50 
normă -Școala Sibiciu de Sus conform 
H.G. nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
19.11.2020, ora 09:00; -Proba practică în 
data de 20.11.2020, ora 11:00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -fără vechime; -studii generale. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Liceul Tehnologic Pătâr-
lagele. Relaţii suplimentare la sediul: 
Liceul Tehnologic Pătârlagele, persoană 
de contact: Barea Stela, telefon 
0787.536.678.

l Comuna Cermei , județul Arad, cu 
sediul în localitatea Cermei, nr. 304, 
CIF/CUI- 3520199, organizează 
concurs/examen de recrutare pentru 

ocuparea pe durată nedeterminată a 
postului contractual  vacant ,cu normă 
întreagă , în cadrul aparatului de speci-
alitate al primarului , conform dispoziți-
ilor din  H.G. nr. 286 /2011,- cu 
modificările și completările ulterioare, 
-Denumirea postului: șofer microbuz 
școlar. -Condiții generale : conform art. 
3 al Regulamentului-cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 
martie 2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare; - Condiții specifice de 
participare la concurs: -Nivelul de studi-
ilor: minim absolvent de studii medii ,cu 
diploma de bacalaureat; -Atestat profe-
sional transport public de persoane, 
eliberat de A.R.R., în termen de valabili-
tate ; - Aviz psihologic de la cabinet 
autorizat de Ministerul Transporturilor, 
cu mențiunea apt manager transport; - 
vechime în muncă : minim 3 ani ; - 
permis de conducere categoriile: B, C, 
D; - Adeverința care atestă starea de 
sănătate eliberată de un cabinet medical 
specializat in ceea ce privește exami-
narea conducătorilor auto și care 
conține, în clar, numărul, data, numele 
emitentului și calitatea acestuia, în 
formatul standard stabilit de Ministerul 
Sănătății. Calendarul concursului : - 
Data limită de depunere a dosarelor : 
11.11.2020 ( 10 zile lucrătoare de la data 
publicării anunțului); - Data, ora și locul 
de desfășurare a concursului ; -Proba 
scrisă: - data de 19.11. 2020 ora 10:00; 
-Proba practică : - data de 20.11.2020 
ora 10:00 ; -Locul de desfășurare : - 
Sediul Primăriei din localitatea Cermei, 
nr.304. -Informatii suplimentare : 0257-
328101, interior 202- resurse umane.

l Academia Română - Filiala Iași, 
Centrul de Cercetări pentru Oenologie 
Iași, organizează,  începând cu data de 
02 decembrie 2020, ora 10:00, concurs 
pentru ocuparea  postului vacant de 
Cercetător Științific gradul III, ½ 
normă, în domeniul Oenologie, speciali-
zarea Oenologie. Concursul se va desfă-
șura conform Legii 319/2003 privind 
Statutul personalului de cercetare-dez-
voltare. Dosarul de concurs se depune în 
termen de 30 de zile de la data publicării 
anunţului. Informaţii suplimentare se 
pot obţine de la secretariatul institutului 
și/sau de la Biroul Resurse Umane, Sala-
rizare, telefon 0332101115.

l Academia Română - Filiala Iași  cu 
sediul în Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organi-
zează concurs pentru ocuparea unui 
post contractual vacant, conform HG 
286/23.03.2011 (actualizată), de Refe-
rent de specialitate gradul IA(S), din 
cadrul Biroului Financiar - Contabili-
tate, normă întreagă, perioadă nedeter-
minată (cu perioadă de probă 3 luni). 
Postul este necesar pentru a asigura 
realizarea contabilizării operațiunilor și 
raportărilor financiar contabile din 
sectoarele „credite bugetare” și „venituri 
proprii” – contracte cu finanţare naţio-
nală/ externă și evidenţa operaţiunilor 
derulate prin bănci comerciale. 

Concursul va consta în două probe: 
proba scrisă  în data de 19.11.2020, ora 
11:00 și interviul în data de 25.11.2020, 
ora 10.00. Condiţii: Studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul 
științe economice; vechime minim 7 ani 
în specialitatea studiilor necesare func-
ției de execuție într-un departament 
financiar - contabil; cunoașterea legisla-
ţiei economice în vigoare, capacitatea de 
a lucra în echipă, gândire clară, raţiona-
ment logic, capacitate de analiză și 
sinteză, asumarea responsabilităţilor, 
cunoștințe operare PC - Windows, 
Microsoft Office, utilizarea programelor 
de contabilitate. Termenul de depunere 
a dosarelor este 11.11.2020, ora 14:00. 
Relaţii  suplimentare la telefon 
0332101115, Biroul Resurse Umane, 
Salarizare și la sediul Filialei.

l Școala Gimnazială nr.1 Ciorogârla, 
Judeţ Ilfov organizează concurs de 
recrutare în vederea ocupării pe peri-
oadă nedeterminată a următoarei 
funcţii contractuale de execuţie vacante 
de: -1 post Muncitor Întreținere- Struc-
tura: Școala Gimnazială nr.1 Ciorogârla. 
Concursul se organizează la sediul Școlii 
Gimnaziale nr.1 Ciorogîrla din Str. Șos. 
București nr.110, Comuna Ciorogîrla, 
județul Ilfov, în data de 19 Noiembrie 
2020, ora 11:00, proba scrisă și proba 
practică. Interviul va avea loc în data de 
23 Noiembrie 2020, ora 11:00. Candi-
daţii trebuie să îndeplinească condiţiile 

prevăzute la art.3, din Hotărârea 
nr.286/2011 (*actualizată*), cu modifică-
rile și completările ulterioare la care se 
adaugă: •Studii medii și calificare în 
domeniul postului; •Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării 
postului- 5 ani; Dosarele de înscriere se 
depun în termen de 10 de zile lucrătoare 
de la data publicării în Monitorul Oficial 
al României, Partea a III-a, la Secretari-
atul Școlii Gimnaziale nr.1 Ciorogîrla 
din Str. Șos. București nr.110, Judeţul 
Ilfov, până la data de 11 Noiembrie 
2020, ora 14:00. Dosarul trebuie să 
conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.6 din Hotărârea 
nr.286/2011 (*actualizată*), iar docu-
mentele vor fi prezentate și în original în 
vederea verificării și certificării. Condi-
ţiile de participare la concurs și biblio-
grafia se afișează la sediul unității de 
învățământ și pe site-ul Școlii Gimna-
ziale nr.1 Ciorogîrla. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul unității de 
învățământ și la numărul de telefon 
021/350.32.30.

l Primăria orașului Mărășești, jud. 
Vrancea organizează în 19-11-2020, ora 
10:00, Concursul privind ocuparea unui 
post vacant personal contractual de 
conducere, pe perioadă determinată, de 
administrator public, în Aparatul de 
specialitate al primarului orașului Mără-
șești. Condiții de participare: 1. Gene-
rale- conform art.3 din HG 286/2011 
modificată și completată. 2. Specifice: 

-studii superioare, absolvite cu diplomă 
de licență în domeniul economic, admi-
nistrativ, tehnic sau juridic; -vechime în 
muncă- minim 7 ani în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcției de 
conducere de administrator public; 
-vechime în funcții de conducere: minim 
5 ani. -Proiect de management. În peri-
oada 29.10- 11.11.2020, la sediul Primă-
riei  se vor depune dosarele de 
participare la concurs, conform art.6 din 
HG nr.286/2011. Concursul va avea 
următoarele etape: 1. Selecția dosarelor 
între 12- 13.11.2020; 2. Proba scrisă în 
19.11.2020, ora 10:00; 3. Interviul- data 
anunțată după proba scrisă. Contesta-
țiile se pot depune în maxim o zi lucră-
toare de la afișarea rezultatelor. 
Bibliografia afișată pe site-ul și afișierul 
instituției. Relații suplimentare, la sediul 
Primăriei orașului Mărășești și telefon 
0237260150.

CITAȚII
l Succesibilii lui Chioveanu Petre cu 
domiciliul necunoscut, sunt citati pe 
data de 05.11.2020, orele 8, la sediul 
biroului: Societatea Profesionala Nota-
riala Ivan Stefan si Ivan Constantin cu 
sediul in Ploiesti, Strada Stefan cel Mare 
nr. 1, judetul Prahova, tel.: 0244/526312; 
fax: 0244/515897, e-mail: office@notari-
ativan.ro, in cauza succesorala privind 
pe defuncta Chioveanu Gherghina, fost 
cu ultimul domiciliu in comuna 
Iordacheanu, sat Valea Cucului, nr. 65, 

Nr. 
crt. 

Denumire material  
Cantitate  

[m] 

Preț de pornire a  
licitației fără TVA  

[lei/m] 

Locul unde este 
depozitat materialul  

1 Tubing 2 3/8" x 4,83 J55 uzură 90%  2321,75 15 Secția de Producție   
Delenii, jud. Mureș  2 Tubing 2 7/8" x 5,51 J55 uzură 90%  42972,09 18 

3 Saltea cu arcuri   90 x 200  34 80 
C.I.R.R.F.M. Bazna, 

jud. Sibiu 
4 Saltea cu arcuri 160 x 200  6 150 
5 Saltea cu arcuri 180 x 200  3 160 
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decedata la data de 08.04.1975. Nepre-
zentarea atrage inlaturarea de la succe-
siune.

l Judecătoria Darabani. Dosarul 
nr.2157/217/2019. Parohia Sfântul 
Nicolae Darabani, cu sediul în Dara-
bani, str.1 Decembrie, nr.102, jud.Boto-
șani, în calitate de reclamant, cheamă în 
judecată UAT Darabani, prin primar, în 
ca l i ta te  de  pârât ,  în  dosaru l 
nr.2157/217/2019, aflat pe rolul Judecă-
toriei Darabani, ce are ca obiect uzuca-
piune, cu termen de judecată în data de 
10.11.2020, ora 09:00.

l Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Vâlcea, 
cheamă în judecată pe numita: Geana 
Ion, domiciliat in com. Bunesti, Sat 
Bunesti, str. Principala, nr. 80, jud. 
Valcea, in calitate de tata in dosarul civil 
nr. 2454/90/2020, cu termen de judecata 
in data de 30.10.2020, avand ca obiect 
instituire masura de protectie speciala, 
aflat pe rol la Tribunalul Valcea.

l  Dosar nr.2689/305/2020 din 
27.10.2020. Prin prezenta somație se 
aduce la cunoștința celor interesați 
faptul că:numita Balo Pirosșa, domici-
liată în comuna Bățanii Mari, nr. 604, 
jud.Covasna, în contradictoriu cu: 
Veress Gabor, domiciliat în comuna 
Bățanii Mari, nr.75, jud.Covasna și:Ve-
ress Janos-Attila, domiciliat în comuna 
Bățanii Mari nr.604, jud.Covasna, soli-
cită dobândirea prin uzucapiune de 20 
de ani, a dreptului de proprietate 
asupra imobilului înscris în CF.
nr.27843-Bățani cu nr.top. 62, casă de 
lemn, curte în suprafață de 648mp. Toți 
cei interesați pot face opoziții, în termen 
de 30 de zile, la Judecătoria Sfântu 
Gheorghe.

l SC Sandstone Broker SRL, CUI 
36542371, ONRC J22/2078/2016, cu 
ultimul sediu cunoscut în Jud.Iași, 
Com.Șipote, Sat Chișcăreni, Camera 
C1, este citată la Judecătoria Hârlău pe 
data de 11.11.2020, ora 09:00, 
Completul C S, Sala 1 în calitate de 
pârât în dosarul civ. nr.1794/239/2020 cu 
obiect pretenții, în contradictoriu cu 
reclamanta Compania Naţională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere 
-S.A. -CESTRIN, cu sediul procesual 
ales în București, Sector 6, Bd.Iuliu 
Maniu, nr. 401A.

DIVERSE
l Unitatea administrativ-teritorială 
Pleșoi, din judeţul Dolj, anunţă publi-
carea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadastrale nr.4, 
5, 6 și 7 începând cu data de 04.11.2020, 
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Com.Pleșoi, conform art.14 
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996, republi-
cată, cu modificările și completările 

ulterioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și pe site-ul 
Agenţiei Naţionale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară. Cererile de recti-
ficare depuse prin orice alte mijloace de 
comunicare decât cele menționate mai 
sus nu vor fi luate în considerare.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Adămuș, din județul Mureș, anunță 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectorul cadastral 
nr.51 începând cu data de 04.11.2020, 
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei, conform art.14 alin.(1) și (2) 
din Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei și pe site-ul Agenției Națio-
nale de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară. 

l Unitatea Administrativ-Teritorială 
Berca, din județul Buzău, anunță publi-
carea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru Berca începând cu data de 
28.10.2020, pe o perioadă de 60 de zile, 
la sediul Primăriei Berca conform: 
„Legii cadastrului și publicității imobi-
liare nr.7/1996 republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare”. Cererile 
de rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul Primăriei 
Comunei Berca și pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară: http://www.ancpi.ro/pnccf_
docs/?dir=Buzau

l Conpet S.A. Capacitatea disponibilă 
estimată a sistemului național de trans-
port țiței, gazolină și condensat pentru 
anul 2021 a Conpet S.A. I. Capacitate 
disponibilă de transport pe sistemul de 
transport țiței țară și condensat: Rafină-
riile din Ploiești = 2.803.549 tone. Total 
capacitate disponibilă estimată pe 
sistemul de transport țiței țară și 
condensat pentru anul 2021 = 2.803.549 
tone. II. Capacitate disponibilă de trans-
port pe sistemul de transport gazolină: 
Rafinăria Petrobrazi = 63.337 tone. Total 
capacitate disponibilă estimată pe 
sistemul de transport gazolină pentru 
anul 2021 = 63.337 tone. III. Capacitate 
disponibilă de transport pe sistemul de 
transport țiței import: 1. Rafinăria 
Rompetrol Rafinare: Cond. 24” 
Constanța - Rompetrol Rafinare - Capa-
citate disponibilă = 6.380.000 tone; 2. 
Rafinăria Petrotel - Lukoil: Cond. 
Constanța - Bărăganu - Călăreți - Raf. 
Petrotel - Lukoil - Capacitate disponibilă 
= 1.735.403 tone; 3. Rafinăria Petrobrazi/ 
Arpechim: Cond. Constanța - Bărăganu 
- Calareți - Capacitate disponibilă = 
400.000 tone. Total capacitate disponi-
bilă estimată pe sistemul de transport 
țiței import pentru anul 2021 = 8.515.403 
tone. Total general capacitate disponibilă 
estimată = 11.382.289 tone.

l SP Evrika Insolvency IPURL, repre-
zentata prin asociat coordonator Liscan 
Aurel, in calitate de administrator judi-
ciar al Ursuleţul Și Copiii SRL 
desemnat prin hotararea nr.4378 din 
data de 26.10.2020, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 17552/3/2020, notificã 
deschiderea procedurii insolventei 
prevazuta de Legea nr. 85/2014 împo-
triva Ursuleţul Și Copiii SRL, cu sediul 
social in București, Sectorul 3, Strada 
Academiei, Nr. 4-6, Scara 1, Etaj 1, Ap. 
2, CUI 15844628, nr. de ordine in regis-
trul comertului J40/9076/2009. Persoa-
nele fizice si juridice care inregistreaza 
un drept de creanta impotriva Ursuleţul 
Și Copiii SRL vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalului București - secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 
17552/3/2020, in urmatoarele conditii: 
a) termenul limita pentru inregistrarea 
cererii de admitere a creantelor asupra 
averii debitorului 10.12.2020; b) 
termenul de verificare a creantelor, de 
intocmire, afisare si comunicare a tabe-
lului preliminar de creante 30.12.2020; 
c) termenul pentru intocmirea si 
afisarea tabelului definitiv la 25.01.2021; 
d) data primei sedinte a adunarii gene-
rale a creditorilor 04.01.2021, ora 14:00; 
e) adunarea generala a asociatilor la 
data de 06.11.2020, ora 14:00 la sediul 
administratorului judiciar.

l Unitatea Militară 02248 București 
anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Pavilion multi-
funcţional în cazarma 3012 Slava 
Cercheză”, propus a se amplasa în 
extravilanul localităţii Slava Cercheză, 
jud.Tulcea. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Tulcea, str. 14 Noiembrie, 
nr. 5, Municipiul Tulcea, de luni până 
joi între orele 08:00-16:30 și vineri între 
orele 08:00-14:00 și la sediul beneficia-
rului Unitatea Militară 02248 București. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Tulcea, str. 14 noiembrie, nr.5, 
site: http://apmtl.anpm.ro.

l SC Bimbfer SRL anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
obținere a autorizației de mediu privind 
activitatea de comerț cu ridicata al 
deșeurilor și resturilor și recuperarea 
materialelor reciclabile sortate, ce se 
desfășoară în comuna Coțofenii din 
Față, str. Coțofenilor, nr. 113, județul 
Dolj. Informațiile privind potențialul 
impact asupra mediului pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj, str.Petru Rareș, 
nr.1, zilnic între orele 09:00-14:00. 
Observațiile publicului se primesc zilnic 
la sediul APM Dolj până la data de 12 
noiembrie 2020.

l Subscrisa Private Liquidation Group 
IPURL, în calitate de lichidator judiciar 

provizoriu în dosarul nr. 2918/111/2020 
aflat pe rolul Tribunalului Bihor, Secția 
a II-a Civilă, privind pe debitoarea 
Confiants Logistics SRL, CUI 
38628690, număr de înregistrare în 
Registrul Comerțului J05/3141/2017, îi 
notifică pe toți creditorii debitoarei 
privind faptul că prin hotărârea nr. 
288/F/2020 din data de 22.10.2020 
pronunțată de Tribunalul Bihor în 
dosarul nr.2918/111/2020 s-a dispus 
începerea procedurii de faliment, față 
de societatea debitoare mai sus mențio-
nată, în temeiul art.38 alin.2 lit. e și 
art.71 alin.1 și art. 67 alin. 1 lit. g din 
Legea 85/2014. Prin hotărârea amintită 
s-au fixat termenul limită, pentru înre-
gistrarea cererii de admitere a crean-
țelor la data de 07.12.2020, termenul 
limită pentru verificarea creanțelor, 
întocmirea și publicarea tabelului preli-
minar 18.12.2020, termenul limită de 
întocmire a tabelului definitiv 
13.01.2021. Lichidatorul judiciar provi-
zoriu a convocat ședința adunării credi-
torilor pe data de 08.01.2021, la ora 
12:00, la sediul acestuia din Oradea, str. 
Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, 
ordinea de zi urmând a fi: confirmarea 
lichidatorului judiciar provizoriu și 
aprobarea onorariului acestuia.

LICITAȚII
l Societatea AS3-Administrare Străzi 
S3 S.R.L., intenționează să încheie un 
contract de achiziție publică pentru 
Proiectare, furnizare, execuție și montaj 
tobogane interioare la clădirea C1 din 
cadrul proiectului „Modernizare și 
Reabilitare Parc Pantelimon”. „Docu-
mentația de atribuire” se poate solicita 
la adresa de email: achizitii@as3-strazi.
ro sau la adresa din Șoseaua Gării 
Cățelu, nr.1M (Parc Pantelimon), Sector 
3, București. Data limită de depunere a 
ofertelor este 06.11.2020, ora 12:00.

l SC Alchemy Consulting & Training 
SRL, prin lichidator C.I.I. Apostol 
Andra, anunta vanzarea la licitatie 
publica a bunului mobil aflat in patri-
moniul societatii, si anume: autoturism 
Skoda Octavia la pretul de 8.480 lei. 
Licitatia publica are loc in baza hota-
rarii Adunarii Creditorilor din 
11.08.2020 si a Regulamentului de 
participare la licitatie. Pretul de pornire 
al licitatiei este de 80% din pretul 
stabilit in raportul de evaluare. Licita-
tiile vor avea loc la data de: 29.10.2020, 
03.11.2020, 05.11.2020, 10.11.2020, 
12.11.2020, 17.11.2020, 19.11.2020, 
24.11.2020, 26.11.2020 si 27.10.2020, 
orele 12:00 la sediul lichidatorului din 
Ploiesti, str. Erou Calin Catalin, nr. 5, 
bloc Aroma, et. 3, ap. 8, Prahova. 
Conditiile de participare si relatii supli-
mentare la tel. 0744/591.761.

l SC “Utilrep Serv” SRL, prin lichi-
dator judiciar C.I.I.Petcu Viorica, scoate 
la vânzare prin licitaţie publică în data 

de 09.11.2020 ora 13,30 la sediul lichi-
datorului din Ploiești, str. Splaiului nr. 
26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova: 
Container birou - 3 bucati; Autoturisme, 
autotractoare, semiremorca. In caz de 
neadjudecare in data de 09.11.2020, se 
vor mai organiza licitatii, in zilele de 
16.11.2020, 23.11.2020, 07.12.2020, 
14.12.2020 la ora 13:30. Prețul de 
pornire a licitatiei este de 70% din 
pretul stabilit în raportul de evaluare. 
Bunurile se pot vinde atat individual cat 
si in bloc. Pretul caietului de sarcini 
pentru vanzarea individuala a activelor 
este de 300 lei + TVA si se achită cu OP 
i n  c o n t u l  n r.  R O 4 5 B A C X 
0000000196082000 deschis la Unicredit 
Bank - Sucursala Ploiesti, pe seama 
lichidatorului judiciar C.I.I Petcu 
Viorica sau in numerar la sediul lichida-
torului judiciar din Ploiesti, Str. Spla-
iului, nr. 26, bl.34R2, ap.2, parter, jud. 
Prahova. Pretul caietului de sarcini 
pentru vanzarea in bloc a activelor este 
de 1.000 lei + TVA si se achită prin OP 
i n  c o n t u l  n r.  R O 4 5 B A C X 
0000000196082000 deschis la Unicredit 
Bank - Sucursala Ploiesti, pe seama 
lichidatorului judiciar C.I.I. PETCU 
VIORICA sau in numerar la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
Str. Splaiului, nr. 26, bl. 34R2, ap. 2, 
parter, jud. Prahova. Taxa de partici-
pare la licitaţie este de 100 RON plus 
TVA, garanţia de participare este de 
10% din valoarea pretului oferit plus 
TVA. Achitarea lor se poate face cu 
ordin de plată în contul de lichidare al 
SC “Utilrep Serv” SRL. Vânzarea se 
face în baza prevederilor Legii nr. 
85/2006. Inscrierea la licitaţie se va face 
cel mai tarziu cu o zi inainte de data 
licitatiei pana la ora 16:00. Bunurile se 
vor vinde libere de sarcini conform art. 
53 din Legea 85/2006. Alte relaţii 
privind activele scoase la vânzare puteţi 
obţine la nr. de tel. 0244-513366 sau 
0743 023 634.

l SC “Intergepa Trans” SRL, prin 
lichidator judiciar C.I.I Petcu Viorica, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică în 
data de 09.11.2020 ora 12,00 la sediul 
lichidatorului din Ploiești, str. Splaiului 
nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. 
Prahova, - teren intravilan si arabil in 
suprafata de 25.460 mp situat in Olte-
nita, Șos, Călărași, Km 4, jud. Călărași 
si urmatoarele cladiri situate pe acesta: 
Cladire camin apa; Cladire bucatarie 
furaje; Cladire cantina filtru; 2 cladiri 
hala; Cladire moara; Rezervor apa. In 
caz de neadjudecare in data de 
09.11.2020, se vor organiza licitatii si in 
datele de 16.11.2020, 23.11.2020, 
07.12.2020, 14.12.2020 si 21.12.2020 ora 
12:00. Taxa de participare la licitaţie 
este de 100 RON + TVA, garanţia de 
participare este de 10% din pretul oferit 
plus TVA. Achitarea lor se poate face cu 
ordin de plată în contul de lichidare sau 
în numerar la sediul lichidatorului. 
Vânzarea se face în baza prevederilor 
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Legii nr. 85/2006. Inscrierea la licitatie 
se va face cel mai tarziu cu o zi inainte 
de data licitatiei pana la ora 16,00. 
Bunurile se vor vinde libere de sarcini 
conform art. 53 din Legea 85/2006. Alte 
relaţii privind activele scoase la vânzare 
puteţi obţine la nr. de tel. 0244-513366 
sau 0743-023634.

l Anunţ de participare la licitația 
publică cu ofertă în plic închis din data 
de 26.11.2020 1. Informaţii generale: 
Administrația Națională ”Apele 
Române” - Administraţia Bazinală de 
Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. 
Vâlcea, judeţul Vâlcea, cod fiscal RO 
23730128; telefon:0250/ 739.881; 
fax:0250/738.255. 2. Obiectul si durata 
închirierii : închiriere suprafață de teren 
situat în albie minoră pentru o durată 
de 10 ani. 3. Condiţiile de participare : 
sunt precizate la punctul 8 din caietul 
de sarcini. La licitație poate participa 
orice persoană fizică sau juridică de 
drept privat, română sau străină, care 
depune o singură ofertă, cumpără 
caietul de sarcini și constituie garanția 
de participare. 4. Cuantumul garanţiei 
de participare: 10% din valoarea 
minimă a chiriei anuale, constituită cu 
ordin de plată în contul RO86 TREZ 
6715 005X XX00 3809, C.U.I. 18264803 
sau prin scrisoare de garanţie bancară 
în favoarea Administraţiei Bazinale de 
Apă Olt Rm. Vâlcea. 5. Descrierea 
succintă a bunului imobil ce urmează a 
fi închiriat: teren situat în albia minoră 
a râului Olt (Balta Izbiceni) de pe raza 
județului Olt pentru desfășurarea acti-
vității de acvacultură în ape dulci, în 
t e m e i u l u i  H . G . 7 8 1 / 2 0 2 0 , 
H.G.183/10.03.2020, poziția nr.137^4, și 
O.U.G. 57/03.07.2019, art.332-333. 6. 
Licitația va avea loc în data de 
26.11.2020 pentru următoarea supra-
față : - 239.327 mp, teren albie minoră a 
râului Olt (Balta Izbiceni), Com. Giuvă-
răști, jud. Olt (C.F. nr.53918 - U.A.T.
Giuvărăști) 7. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă oferata: oferta se 
depune într-un singur exemplar 
original. 8. Dată limită privind solici-
tarea clarificărilor: 18.11.2020, ora 
16:00. 9. Data, locul și ora limitã de 
primire a ofertelor: 26.11.2020 până la 
ora 10:00 la sediul Administraţiei Bazi-
nale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, 
Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 10. Data și 
locul deschiderii acestora: 26.11.2020 
începand cu ora 11:30 la sediul Admi-
nistraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. 
Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. 
Vâlcea. 11. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă oferta: oferta se 
depune într-un singur exemplar 
original. 12. Modul de obţinere a caie-
tului de sarcini: de la sediul Adminis-
traţiei Bazinale de Apă Olt, Serviciul 
Cadastru Patrimoniu, contravaloarea 
acestuia fiind de 1.081,88 lei./exemplar, 
se achită la casieria instituției pe bază 
de factură și chitanță sau cu ordin de 
plată în contul RO17 TREZ 6715 0220 

1X01 0664, C.U.I. RO 23730128. Soluți-
onarea litigiilor apărute în legatură cu 
atribuirea, închirierea, executarea, 
modificarea și încetarea contractului de 
închiriere a bunurilor proprietate 
publică, precum și a celor privind acor-
darea de despăgubiri se realizează 
potrivit prevederilor legislației privind 
contenciosul administrativ. Prezentul 
anunţ apare afișat și pe site-ul www.
rowater.ro/daolt

l Francigrin SRL - în faliment anunta-
Vanzarea Prin Licitatie Publica a 
bunului imobil, reprezentand teren 
intravilan cu construcție P+E+M, situat 
în Reșița, str. Calea Caransebeșului, 
FN, jud. Caraș-Severin, înscris în C.F. 
nr. 36279/Reșița, nr. cadastral: 36279, 
C.F. vechi nr. 15315/Câlnic, nr. cadas-
tral vechi: 2375, nr. topografic: 982/1, 
aflată în patrimoniul debitoarei Franci-
grin S.R.L. - in faliment Pretul De 
Pornire Al Licitatiei Este De 30 % Din 
Pretul De Evaluare, Respectiv 272.358 
Lei - T.V.A Conform Cod Fiscal. Caie-
tele de sarcini se pot achizitiona de la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, telefon 
0355-429 116, pretul caietelor de sarcini 
fiind de 1.000 lei + T.V.A. Licitatia va 
avea loc in data de 24.11.2020, orele 
12:00, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decem-
brie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. 
Caras-Severin, respectiv in data de 
04.12.2020, orele 12:00 si in data de 
11.12.2020, orele 12:00, in caz de 
neadjudecare la licitatiile anterior orga-
nizate. 

l Private Liquidation Group IPURL, 
cu sediul profesional Oradea, str. 
Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, 
CIF 26176834, atribut fiscal RO, număr 
de înscriere în tabloul practicienilor în 
insolvență RFO-II-0412, în calitate de 
lichidator judiciar al societății Serv 
Septic SRL, cu sediul în Oradea, str. 
Horea, nr. 45, jud. Bihor, CUI 14775732, 
număr de înregistrare la Registrul 
Comerțului J05/716/2002, societate în 
faliment, in bankruptcy, en faillite, 
procedură ce face obiectul dosarului nr. 
1630/111/2019 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bihor, scoate la vânzare prin lici-
tație publică bunul mobil constând în 
autoutilitară Mercedes Benz, tipul 
VITO 110 CDI, număr de înmatricu-
lare B 35 HRC, 3 locuri, caroserie BB 
furgon, număr de identificare / serie de 
șasiu WDF639603B3674580, an fabri-
cație 2011, culoare caroserie alb, sursă 
de putere motorină, număr de kilometri 
parcurși este de cca 250.000 KM la 
prețul de pornire de 15.600,00 lei. Lici-
tația va avea loc în data de 05.11.2020 
ora 12:00 la sediul lichidatorului din 
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, ap.11, 
jud. Bihor. Participanții la licitație 
trebuie să consemneze, cel mai târziu 
până la începerea licitației, cel puțin 

10% din prețul de începere a licitației 
pentru bunurile pentru care licitează în 
contul unic de insolvență al debitoarei 
deschis la Libra Internet Bank, cod 
IBAN RO27BREL 0002002872950100. 
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@plgin-
solv.ro.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Societatea Compania de Transport 
Public Iași S.A., Iași, Strada Silvestru, 
nr.5, județul Iași, cod poștal 700012, 
t e l e f o n  + 4 0 3 7 2 / 1 4 8 . 6 5 1 ,  f a x 
+40232/213.913, e-mail: achiziții@
sctpiasi.ro, cod de identificare fiscal 
RO32175213. 2. Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie 
închiriat: închirierea a 357 stații de 
transport public din Municipiul Iași 
-din care 347 din domeniul public și 10 
din domeniul privat, conform caietului 
de sarcini, după caz a dotărilor 
aferente, a modulelor stradale, aparți-
nând Societăţii Compania de Transport 
Public Iași S.A. din stațiile de transport 
public, cât și a sistemelor de informare 
a călătorilor existente în mijloacele de 
transport (sisteme audio-video -moni-
t o a r e  L C D ) ,  c o n f o r m 
H.C.L.469/20.12.2019 și temeiul legal: 
O.U.G.57/03.07.2019, art.332-333. 3. 
Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: printr-o solicitare 
de participare la procedură transmisă 
la adresa de e-mail: achiziții@sctpiasi.
ro. 3.2. Denumirea și datele de contact 
ale serviciului/ compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația 
de atribuire: Se poate obține de la Birou 
Licitații, et. 3, adresa de e-mail: achi-
ziții@sctpiasi.ro, Societatea Compania 
de Transport Public Iași S.A., Iași, 
strada Silvestru, nr.5, județul Iași. 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. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 13.11.2020, ora 
15:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. 

Data-limită de depunere a ofertelor: 
25.11.2020, ora 15:00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Registratura 
Generală a Societăţii Compania de 
Transport Public Iași S.A., Iași, Strada 
Silvestru, nr. 5, județul Iași. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depun în 2 
exemplare: original și copie. 5. Data și 
locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 
26.11.2020, ora 11:00, Societatea 
Compania de Transport Public Iași 
S.A., Iași, str. Silvestru, nr.5, județul 
Iași. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalului Iași 
-Palatul de Justiţie, Iași, Strada Elena 
Doamna, nr. 1A, județul Iași, cod poștal 
700398, telefon/fax 0232/260.600, 
0232/248.000, 0332/403.666, email: 
tr-iasi-reg@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 
27.10.2020.

l Doly Super Market S.R.L., societate 
in faliment, prin lichidator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, cu sediul in 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 
31, Jud. Prahova, vinde la licitatie, in 
bloc, urmatoarele bunuri: vopsea, 
adeziv, fitinguri, tevi PVC, coturi,  chit, 
suruburi, becuri, aracet, grund, baterii 
sanitare, etc. Lista completa a tuturor 
bunurilor si preturilor, poate fi consul-
tata in anexa de pe site-ul lichidatorului 
judiciar www.andreiioan.ro.Conform 
hotararii creditorilor, pretul de incepere 
al licitatiei va fi diminuat cu 80 %. 
Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 
48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei, 
mai multe relatii precum si achizitio-
narea regulamentului de vanzare se pot 
obtine de la sediul lichidatorului judi-
ciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, 
et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, la numerele 
d e  t e l e f o n / f a x : 
0723.357.858/0244.597.808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro. Licitatia se va orga-
niza in data de 30.10.2020, ora 14:30, 
iar in cazul in care bunurile nu vor fi 
valorificate, aceasta este reprogramata 
pentru data de 02.11.2020, 03.11.2020, 
04.11.2020, 05.11.2020, 06.11.2020, 
09.11.2020.

l Doly Super Market S.R.L., societate 
in faliment, prin lichidator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, cu sediul in 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 
31, Jud. Prahova, vinde la licitatie, in 
bloc, urmatoarele bunuri:  Cabina 
hidromasaj; Usi; Panou dus; Usi duble 
cabina dus; Bazine WC - îngropate; 
Soldat baie - pal; Rafturi expunere - 
pal; Vas WC; Vas Bideu; Chiuveta; 
Rezervor wc; Treceri prag; Baghete 
coltar faianţa; Raft baie cu o usa si 3 
sertare; Chiuveta baie cu masca - pal; 

Oglinda; Masa cu 2 sertare - pal; Dulap 
baie cu 2 usi - pal; Cazi simple; Cazi 
hidromasaj; Cădite dus; Picior chiuve-
ta-piedestal; Litere si cifre din ceramica, 
etc. Lista completa a tuturor bunurilor, 
poate fi consultata in anexa de pe site-ul 
lichidatorului judiciar www.andreiioan.
ro. Pretul de incepere al licitatiei este de 
1.634,49 euro, fără TVA. 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 sediul lichidatorului judiciar, din 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 
31, Jud. Prahova, la numerele de 
telefon/fax: 0723.357.858/ 0244.597.808, 
email: office@andreiioan.ro sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro. Licitatia se 
va organiza in data de 30.10.2020, ora 
14:00, iar in cazul in care bunurile nu 
vor fi valorificate, aceasta este reprogra-
mata pentru data de 03.11.2020, 
06.11.2020, 10.11.2020, 13.11.2020, 
17.11.2020, 20.11.2020, 24.11.2020, 
27.11.2020, 04.12.2020.

l Turnătoria Centrala Orion S.A., 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul 
in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, 
ap. 31, Jud. Prahova, scoate la vanzare 
urmatoarele bunuri mobile: demolator 
Bosch GSH27 - nr. inventar 20401, la 
pretul de 670 lei; demolator Milwankee 
- nr. inventar 20400, la pretul de 379 lei; 
bormasina Makitta, la pretul de 100,00 
lei; feromangan afinare 165 kg, la 
pretul de 536,25 lei; feromangan stan-
dard (mangan 74-75%) 310 kg, la pretul 
de 542,50 lei; ferosilicomangan 45 kg, 
247,50 lei; instalatie Curatire Primara - 
nr. inventar 20286, la pretul de 
25.862,25 lei. Inscrierea la licitatie se 
poate efectua cu 48 de ore inaintea 
datei tinerii licitatiei, mai multe relatii 
precum si achizitionarea regulamen-
tului de vanzare se pot obtine de la 
sediul lichidatorului judiciar, din 
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 
31, Jud. Prahova, la numerele de 
telefon/fax: 0723.357.858/0244.597.808, 
email: office@andreiioan.ro sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro. Licitatiile se 
vor organiza in data de 30.10.2020, ora 
13:30, iar in cazul in care bunurile nu 
vor fi valorificate, aceasta este reprogra-
mata pentru data de 02.11.2020, 
03.11.2020, 04.11.2020, 05.11.2020, 
06.11.2020, 09.11.2020.

l Licitatie publica 04.11.2020; Debi-
torul SC D&G Agricolture Enterprise 
SRL - societate în reorganizare judi-
ciara, in judicial reorganisation, en 
redressement, cu sediul în Dr.Tr.
Severin, str.George Cosbuc, nr. 3A, 
subsol, ap.3, sc.1, cam. 3, jud.Mehe-
dinti, J25/272/2006, CIF:18704890, 
prin administrator judiciar, Consul-
tant Insolventa SPRL Filiala Timis, 
cu sediul ales in Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, 
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CUI 38704372, inregistrata in RFO II 
sub nr. 0918, prin asociat coordonator 
Serban Valeriu, scoate la vânzare, la 
preturile diminuate cu 10% fata de 
pretruile stabilite prin Raportul de 
Evaluare nr. 20/24.02.2020 si Raportul 
de Evaluare nr. 21/24.02.2020, urma-
toarele bunuri imobile: Teren si vita de 
vie in suprafata de 36.933 mp situate 
in comuna Patulele, jud. Mehedinti, nr. 
CF 50046 si nr cadastral 50046 la 
pretul de pornire a licitatie in suma de 
102.861,00 Euro. Teren si vita de vie in 
suprafata de 212.500 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. 
CF 50225 si nr cadastral 50225 la 
pretul de pornire a licitatie in suma de 
585.225,00 Euro. Teren si vita de vie in 
suprafata de 60.938 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. 
CF 50171 si nr cadastral 50171 la 
pretul de pornire a licitatie in suma de 
167.823,00 Euro. Teren si vita de vie in 
suprafata de 66.000 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. 
CF 50175 si nr cadastral 50175 la 
pretul de pornire a licitatie in suma de 
181.764,00 Euro. Teren si vita de vie in 
suprafata de 84.000 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. 
CF 50173 si nr cadastral 50173 la 
pretul de pornire a licitatie in suma de 
231.336,00 Euro. Teren si vita de vie in 
suprafata de 320.546 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. 
CF 50092 si nr cadastral 50092 la 
pretul de pornire a licitatie in suma de 
882.783,00 Euro. Teren si vita de vie in 
suprafata de 56.600 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. 
CF 50267 si nr cadastral 50267 la 
pretul de pornire a licitatie in suma de 
155.875,50 Euro. Teren si vita de vie in 
suprafata de 90.834 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. 
CF 50072 si nr cadastral 50072 la 
pretul de pornire a licitatie in suma de 
250.155,00 Euro. Total suprafata de 
teren si vita de vie valorificata in bloc 
- 928.351 mp; Valoarea totala a bunu-
rilor este de 2.557.822,50 Euro, pret 
neafectat de TVA (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii) Licitaţia va 
avea loc la biroul administratorului 
judiciar din Dr.Tr.Severin, str. Zabrau-
tului nr. 7A, jud. Mehedinti la data de 
04.11.2020, orele 14:00. Titlul execu-
toriu în baza căruia administratorul 
judiciar procedează la vânzarea bunu-
rilor imobile descrise anterior, il repre-
zinta Incheierea de sedinta din data de 
20.05.2020, de confirmare a planului 
de reorganizare a debitoarei SC D&G 
Agricolture Enterprise SRL, pronun-
ţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a 
II - a Civilă de Contencios Adminis-
trat iv  s i  F isca l  în  dosarul  nr. 
1726/101/2019. Creditori ipotecari: 
DGRFP Craiova AJFP Mehedinti, 
U.A.T. Com Punghina, M.C. Vivai 
Italia S.C.A. si Cabinet Av. Predescu 
Daniela. Participarea la licitaţie este 
condiţionată de consemnarea în contul 
unic de insolventa al debitoarei SC 

D&G Agricolture Enterprise SRL, 
pana la data de 03.11.2020 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 ,  s u b  n r .  R O 1 1 B R M A 
0999100087949896. Invităm pe toti cei 
care vor să participe la şedinţa de lici-
taţie să transmita oferte de cumpărare 
şi documentele în copie xerox din care 
rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație şi contravaloarea 
caietului de sarcină la adresa de email: 
office@consultant-insolventa.ro. 
Avand in vedere măsurile de prevenire 
a răspândirii virusului Covid 19 (Coro-
navirus), precum si a ordonantelor 
militare emise, administratorul judi-
ciar recomanda ca participarea la lici-
tatie sa aiba loc prin sistem de 
videoconferinta, iar in masura in care 
se doreste participarea fizica se 
impune prezenta unui singur partici-
pant care sa respecte masurile impune 
de autoprotectie (masca, manusi, 
halat, etc.). Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra bunurilor 
imobile descrise anterior sa anunte 
administratorul judiciar inainte de 
data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege. Relaţii suplimentare la telefoa-
ne le :  0756482035 ,  0742592183 
0252/354399, email office@consul-
tant-insolventa.ro

l Biroul Executorului Judecatoresc 
Godea Alexandru Gabriel ,cu sediul in 
Arad, str.Praporgescu,nr.21 casa,ap.2, 
anunta licitatie publica, in data16 
noiembrie 2020 ora 13,oo,in dosar 
31/2020, ce va avea loc la sediul biroului 
nostru, in vederea vanzarii in acelasi 
timp a: - imobilul situat in extravilanul 
localitatii Arad, Judetul Arad, imobil 
inscris in C.F. nr. 335676, localitatea 
Arad, nr. cadastral/nr. top. 335674, in 
suprafata de 533 mp,categorie folosinta 
curti, constructii ,tarla 35,parcela 
A390/1/1-2; A417 /2/1-11/1; A417/3/1-
9/1/1/1/144 (conform descrierii din CF), 
imobil inscris in CF sporadic 328895; 
Nr.2468/2001. - imobilul situat in extra-
vilanul localitatii Arad, Judetul Arad, 
imobil inscris in C.F. nr. 335756, locali-
tatea Arad, nr. cadastral/nr. top. 335756, 
in suprafata de 9.675 mp,categorie folo-
sinta drum, tarla 35,parcela A390/1/1-2; 
A417 /2/1-11/1; A417/3/1-9/1/1/1/14 
(conform descrierii din CF), imobil 
inscris in CF sporadic 326855; - imobilul 
situat in extravilanul localitatii Arad, 
Judetul Arad, imobil inscris in C.F. nr. 
335769, localitatea Arad, nr. cadastral/nr. 
top. 335769, in suprafata de 19.768 
mp,categorie drum,tarla 35,parcela 
A390/1/1-2; A417 /2/1-11/1;A417/3/ 
1-9/1/1/1/4(conform descrierii din 
CF),imobil inscris in CF sporadic 
326862; - imobilul situat in extravilanul 
localitatii Arad, Judetul Arad, imobil 

inscris in C.F. nr. 335771, localitatea 
Arad, nr. cadastral/nr. top. 335771, in 
suprafata de 1.053 mp, categorie folo-
sinta curti, constructii,tarla 35,parcela 
A390/1/1-2; A417 /2/1-11/1; A417/3/1-
9/1/1/1/158 (conform descrierii din 
CF),imobil inscris in CF sporadic 
326868; - imobilul situat in extravi-
lanul localitatii Arad, Judetul Arad, 
imobil inscris in C.F. nr. 335675, locali-
tatea Arad, nr. cadastral/nr. top. 
335675, in suprafata de 536 mp, cate-
gorie folosinta curti, constructii,tarla 
35,parcela A390/1/1-2; A417 /2/1-11/1; 
A417/3/1-9/1/1/1/143 (conform descri-
erii din CF),imobil inscris in CF 
sporadic 328894; Nr.2468/2001; - 
imobilul situat in extravilanul locali-
tatii Arad, Judetul Arad, imobil inscris 
in C.F. nr. 335772, localitatea Arad, nr. 
cadastral/nr. top. 335772, in suprafata 
de 312 mp, categorie folosinta curti, 
c o n s t r u c t i i , t a r l a  3 5 ,  p a r c e l a 
A390/1/1-2; A417 /2/1-11/1;A417/3/ 
1-9/1/1/1/157 (conform descrierii din 
CF),imobil inscris in CF sporadic 
328894; Nr.2468/2001; - imobilul situat 
in extravilanul localitatii Arad, 
Judetul Arad, imobil inscris in C.F. nr. 
335614, localitatea Arad, nr. cadastral/
nr. top. 335614, in suprafata de 69.932 
mp,  categor ie  fo los inta  cur t i , 
constructii, tarla 33,parcela-, referinte/ 
observatii A390/1/1-2; A417 /2/1-
11/1;35.A417/ 3/1-9/1/1/1/13 (conform 
descrierii din CF),imobil inscris in CF 
sporadic 324668;- imobilul situat in 
extravilanul localitatii Arad, Judetul 
Arad, imobil inscris in C.F. nr. 335663, 
localitatea Arad, nr. cadastral/nr. top. 
335663, in suprafata de 368 mp, cate-
gorie folosinta curti, constructii,tarla 
35,parcela A390/1/1-2; A417 /2/1-11/1; 
A417/3/1-9/1/1/1/131 (conform descrierii 
din CF),imobil inscris in CF sporadic 
328880;Nr.2468/2001 - imobilul situat in 
extravilanul localitatii Arad, Judetul 
Arad, imobil inscris in C.F. nr. 335667, 
localitatea Arad, nr. cadastral/nr. top. 
335667, in suprafata de 637 mp, cate-
gorie folosinta curti, constructii,tarla 
35,parcela A390/1/1-2; A417 /2/1-11/1; 
A417/3/1-9/ 1/1/1/135 (conform descrierii 
din CF),imobil inscris in CF sporadic 
328884;Nr.2468/2001 - imobilul situat in 
extravilanul localitatii Arad, Judetul 
Arad, imobil inscris in C.F. nr. 335659, 
localitatea Arad, nr. cadastral/nr. top. 
335659, in suprafata de 508 mp, cate-
gorie folosinta curti, constructii,tarla 
35,parcela A390/1/1-2; A417 /2/1-11/1; 
A417/3/1-9/ 1/1/1/127 (conform descrierii 
din CF),imobil inscris in CF sporadic 
328876;Nr.2468/2001 - imobilul situat in 
extravilanul localitatii Arad, Judetul 
Arad, imobil inscris in C.F. nr. 335666, 
localitatea Arad, nr. cadastral/nr. top. 
335666, in suprafata de 637 mp, cate-
gorie folosinta curti, constructii,tarla 
35,parcela A390/1/1-2; A417 /2/1-11/1; 
A417/3/1-9/ 1/1/1/134 (conform descrierii 
din CF),imobil inscris in CF sporadic 
328883; Nr.2468/2001 - imobilul situat in 
extravilanul localitatii Arad, Judetul 

Arad, imobil inscris in C.F. nr. 335664, 
localitatea Arad, nr. cadastral/nr. top. 
335664, in suprafata de 371 mp, cate-
gorie folosinta curti, constructii,tarla 
35,parcela A390/1/1-2; A417 /2/1-11/1; 
A417/3/1-9/1/ 1/1/132 (conform descrierii 
din CF),imobil inscris in CF sporadic 
328881; Nr.2468/2001 - imobilul situat in 
extravilanul localitatii Arad, Judetul 
Arad, imobil inscris in C.F. nr. 335673, 
localitatea Arad, nr. cadastral/nr. top. 
335673, in suprafata de 536 mp, cate-
gorie folosinta curti ,constructii,tarla 
35,parcela A390/1/1-2; A417 /2/1-11/1; 
A417/3/1-9/ 1/1/1/141 (conform descrierii 
din CF),imobil inscris in CF sporadic 
328890; Nr.2468/2001 - imobilul situat in 
extravilanul localitatii Arad, Judetul 
Arad, imobil inscris in C.F. nr. 335674, 
localitatea Arad, nr. cadastral/nr. top. 
335674, in suprafata de 459 mp, cate-
gorie folosinta curti, constructii,tarla 
35,parcela A390/1/1-2; A417 /2/1-11/1; 
A417/3/1-9/1/1/1/142 (conform descrierii 
din CF),imobil inscris in CF sporadic 
328892; Nr.2468/2001 - imobilul situat in 
extravilanul localitatii Arad, Judetul 
Arad, imobil inscris in C.F. nr. 335669, 
localitatea Arad, nr. cadastral/nr. top. 
335669, in suprafata de 440 mp cate-
gorie folosinta curti, constructii,tarla 
35,parcela A390/1/1-2; A417 /2/1-11/1; 
A417/3/1-9/ 1/1/1/137 (conform descrierii 
din CF),imobil inscris in CF sporadic 
328886; Nr. 2468/2001 - imobilul situat 
in extravilanul localitatii Arad, Judetul 
Arad, imobil inscris in C.F. nr. 335671, 
localitatea Arad, nr. cadastral/nr. top. 
335671, in suprafata de 439 mp, cate-
gorie folosinta curti, constructii,tarla 
35,parcela A390/1/1-2; A417 /2/1-11/1; 
A417/3/1-9/1/ 1/1/139 (conform descrierii 
din CF),imobil inscris in CF sporadic 
328888; Nr.2468/2001 - imobilul situat in 
extravilanul localitatii Arad, Judetul 
Arad, imobil inscris in C.F. nr. 335668, 
localitatea Arad, nr. cadastral/nr. top. 
335668, in suprafata de 637 mp, cate-
gorie folosinta curti, constructii,tarla 
35,parcela A390/1/1-2; A417 /2/1-11/1; 
A417/3/1-9/ 1/1/1/136 (conform descrierii 
din CF),imobil inscris in CF sporadic 
328885; Nr.2468/2001 - imobilul situat in 
extravilanul localitatii Arad, Judetul 
Arad, imobil inscris in C.F. nr. 335670, 
localitatea Arad, nr. cadastral/nr. top. 
335670, in suprafata de 439 mp cate-
gorie folosinta curti, constructii,tarla 
35,parcela A390/1/1-2; A417 /2/1-11/1; 
A417/3/1-9/ 1/1/1/138 (conform descrierii 
din CF),imobil inscris in CF sporadic 
328887;Nr.2468/2001 - imobilul situat in 
extravilanul localitatii Arad, Judetul 
Arad, imobil inscris in C.F. nr. 335662, 
localitatea Arad, nr. cadastral/nr. top. 
335662, in suprafata de 368 mp cate-
gorie folosinta curti, constructii,tarla 
35,parcela A390/1/1-2; A417 /2/1-11/1; 
A417/3/1-9/ 1/1/1/130 (conform descrierii 
din CF),imobil inscris in CF sporadic 
328879;Nr.2468/2001 Pretul de incepere 
a licitatiei este de 5.204.134,91 lei repre-
zentand si pretul de evaluare. Pot parti-
cipa la licitatie numai persoanele care 

vor inregistara la Banca Transilvania, cel 
târziu cu o zi inainte de data şi ora licita-
ției, în contul de consemnare al executo-
ru lu i  judecătoresc  o  cauţ iune 
reprezentând 10% din preţul de începere 
a licitaţiei, iar dovada consemnării, în 
original, împreună cu oferta de cumpă-
rare - scrisă, va fi depusă la executorul 
judecătoresc. În cazul în care cei care 
pretend a avea vreun drept asupra 
imobilului, trebuie să-l anunţe executo-
rului judecătoresc, înainte de data fixată 
pentru vânzarea imobilului, sub sancţiu-
neade a nu li se mai lua în considerare. 
Informatii la telefon 0257/231213

PIERDERI
l Pierdut Atestat marfă eliberat de 
ARR Arad pentru Sfara Atanasiu. Îl 
declar nul. 

l Sport Intenso SRL, cu sediul in Bucu-
resti, str.Zizin nr.11,Bl.V40,sc.2,et.6, 
ap.46, cam.2, sect.3, J40/2827/2015, CUI 
34205299, declara pierdut certificatul 
constatator emis conform art.15 din 
Legea 359/2004 in data de 10.03.2015 
sub nr.73755, pentru activitate autori-
zata terti. Il declaram nul.

l SC Fab Interiors SRL, cu sediul în 
Baia Mare, str.Victoriei, nr.47, parter, 
jud.Maramureş, având J24/944/2018 şi 
CUI:RO39555074, declară pierdut şi nul 
Cerificatul constatator cu nr.34179 
eliberat la data de 21.06.2018 de către 
ORC de pe lângă Tribunalul Mara-
mureş.

l Pierdut Atestat transport agabaritic 
emis de ARR Bucureşti, pe numele 
Cojanu Valentin Marian. Îl declar nul.

l Declar pierdut şi nul Certificat 
Constatator înregistrat sub nr.12132 din 
27.02.2020 eliberat de Oficiul național al 
Registrului Comerțului pentru PFA 
Baesu I. Diana Andreea, aferent punc-
tului de lucru din Strada Uranus, Nr.7, 
sc.a, ap.1, județul Braşov.

l Societatea Lugone Import Export 
SRL, J12/2893/2012, CUI:30835526, 
declar că am pierdut Certificat consta-
tator pentru activități desfăşurate în 
afara sediului social şi a sediilor secun-
dare (autorizare CAEN). Îl declar 
pierdut.

l Pierdut certificat de înregistrare 
nr.4130032/15.06.2020 şi două certificate 
constatatoare nr.16780/12.06.2020 ale 
Nechifor Nicolae-Andrei PFA Boistea, 
F27/360/2020, CUI:42618598. Le declar 
nule.

l Pierdut certificat constatator nr.6806 
eliberat la 10.04.2014 de O.N.R.C. 
Tulcea pe numele S.C. Mardeco Nav 
S.R.L. cu sediul în Tulcea, str. Forestie-
rului nr.8, J36/135/2014, C.U.I. 
33056490. Se declară nul.


