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OFERTE SERVICIU
l SC Chiajna Medical Center SRL anga-
jează: Asistent Medical Generalist- 4 
posturi; Operator Calculator Introducere 
Date- 2 posturi; Coordonator Departament 
Medical- 1 post. Contact:  office@chiajna-
medical.ro

l SC Mar-Ina Prodprest SRL, având CUI: 
5202760, cu sediul în Minicipiul Galați, 
Strada Săliște, nr. 20, Județul Galați, anga-
jează: Vopsitor, cod COR 713204- 1 post. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul producției. 
Selecția are loc în data de 01.10.2020, ora 
9:00, la sediul societății.

l A.N.R.S.P.S.-U.T. 350 Popești-Leordeni, 
judeţu1 Ilfov, organizează în data de 
26.10.2020, concurs pentru ocuparea func-
ţiilor de execuţie contractuale vacante de 
șofer cu studii de calificare în meserie și 
minim 3 ani vechime și 2 manipulanţi 
bunuri cu studii generale și minim 1 an 
vechime. Relaţii suplimentare la telefon: 
021/492.03.35 și pe www.anrsps.gov.ro.

l A.N.R.S.P.S.-U.T. 350 Popești-Leordeni, 
judeţu1 Ilfov, organizează în data de 
22.10.2020, concurs pentru ocuparea func-
ţiilor de execuţie contractuale vacante de 
administrator cu studii medii în domeniul 
tehnic sau economic, absolvite cu diplomă 
de bacalaureat sau echivalentă, specializare 
în domeniu, vechime în specialitatea studi-
ilor minim 3 ani, Muncitor calificat 
(mecanic) studii de calificare în meserie și 
minim 3 ani vechime și Muncitor calificat 
(stivuitorist) studii de calificare în meserie 
și minim 3 ani vechime. Relaţii suplimen-
tare la telefon: 021/492.03.35 și pe www.
anrsps.gov.ro.

l Muzeul Viticulturii și Pomiculturii 
Golești, cu sediul în Ștefănești, strada 
Radu Golescu, nr.34, judetul Argeș, organi-
zează concurs de ocupare a funcțiilor 
contractuale vacante de: -Muzeograf IAS 
-un post; -Conservator IAS -un post; 
-Muzeograf IS -un post; -Referent de speci-
alitate III S -un post. Concursul constă în 
susținerea: -probei scrise, din bibliografia 
de concurs, în data de 22.10.2020, începând 
cu ora 10:00 și a interviului, în data de 
27.09.2020, începând cu ora 10:00. 
Concursul se va desfășura la sediul Muze-
ului Viticulturii și Pomiculturii Golești. 
Condițiile specifice: Muzeograf IAS -studii 
universitare de lungă durată; vechime: 
minim 10 în muncă și 3 ani în specialitate. 
Conservator IAS -studii universitare de 
lungă durată; vechime: minim 10 ani în 

muncă și 3 ani în specialitate. Muzeograf 
IS -studii universitare de lungă durată; 
vechime: minim 4 ani în muncă și 2 ani în 
specialitate. Referent de specialitate III S 
-studii universitare de lungă durată; 
vechime: minim 5 ani în muncă și 3 ani în 
specialitate. Dosarele de concurs se depun 
la sediul instituţiei din Ștefănești, Golești, 
strada Radu Golescu, nr. 34, judeţul Argeș, 
până la data de 15 octombrie 2020, ora 
14:00. Relaţii la telefon 0248.266.364 și pe 
site-ul muzeului: www.muzeulgolesti.ro. 
Persoană de contact, Vlad Nicoleta.

l Liceul Tehnologic „Constantin Brân-
cuși”, cu sediul în municipiul Sfântu 
Gheorghe, str.Libertății, nr.11, judeţul 
Covasna, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de: 
Îngrijitor, Număr posturi 1 (unu) conform 
H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
22.10.2020, ora 10.00; -Proba practică în 
data de 22.10.2020, ora 13:00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii:  minim școala profesională; 
-vechime: nu este cazul; -limba română 
-scris, vorbit, citit -nivel foarte bine. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în perioada 01-14 octom-
brie 2020, la sediul Liceului Tehnologic 
„Constantin Brâncuși”, din municipiul 
Sfântu Gheorghe, str. Libertății, nr. 11, 
judeţul Covasna. Relaţii suplimentare la 
sediul: Liceului Tehnologic „Constantin 
Brâncuși”,  din municipiul  Sfântu 
Gheorghe, str. Libertății, nr. 11, judeţul 
Covasna, telefon/fax 0267/313.147, E-mail: 
brancusi4000@yahoo.com.

l Liceul Teoretic „Ion Ghica” Răcari, cu 
sediul în oraș Răcari, str. Ana Ipătescu, nr. 
81, judeţul Dâmbovița, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante, de: muncitor de 
în t re ț inere  ș i  îngr i j i to r,  conform 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
27.10.2020, ora 9:00; -Proba practică în 
data de 27.10.2020, ora 10:00; -Proba 
interviu în data de 27.10.2020, ora 11:00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii (obligatoriu): 10 clase; 
-vechime (obligatoriu): fără vechime. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Liceului Teoretic Răcari la 
secretariat. Relaţii suplimentare la sediul: 
Liceul Teoretic Răcari, persoană de 

contact: Costache Verginia, telefon 
0740.003.852, fax 0245/658.479, e-mail: 
liceul_racari@yahoo.com

l Școala Gimnazială „Bogdan Vodă”, cu 
sediul în Câmpulung Moldovenesc, str.
Calea Bucovinei, nr.26, judeţul Suceava, 
organizează concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante, de: muncitor 
c a l i f i c a t  ș c o a l ă ,  c o n f o r m 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 22 
octombrie 2020, ora 10:00; -Proba interviu 
în data de 22 octombrie 2020, ora 14:00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: școală profesională/liceul 
tehnologic/certificat de calificare nivel 3; 
-vechime: 5 ani; -nu a fost condamnată 
definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni 
contra umanității, contra statului ori 
contra autorității, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiției, de fals ori a unor fapte de 

corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu 
intenție, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcției, cu excepția situației în 
care a intervenit reabilitarea. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul 
Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă” Câmpu-
lung Moldovenesc. Relaţii suplimentare la 
sediul: Școlii Gimnaziale „Bogdan Vodă”, 
persoană de contact: Bahneanu Corina, 
telefon 0230/314.051, e-mail: bogdan-
voda3@yahoo.com

l Colegiul Tehnic Câmpulung, cu sediul 
în orașul Câmpulung, str.Șoseaua Brașo-
vului, nr.1, judeţul Argeș, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante de: îngrijitor (2 
posturi), muncitor, paznic conform H.G. 
nr.286/23.03.2011, legea 55/2020, art.27, 
alin.3. Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 22.10.2020, ora 
10.00;  -Proba interviu în data de 
23.10.2020, ora 10:00; -Proba practică în 
data de 23.10.2020, ora 11.00. Pentru 
participarea la concursul de îngrijitor 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-

Debitorul SC ALFAROM HOLDING SRL, societate în faliment, cu sediul în Str. 
Slt. Dima Cristescu, nr. 3 B, spațiul nr. 1, parter, camera nr. 4, Sectorul 2, Bucu-
rești; înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1107/2002, cod 
unic de înregistrare: 14458432, prin  lichidator judiciar SP BĂLESCU & ASOCIAȚII 
SPRL, în Dosarul nr. 23259/3/2012, valorifică prin licitație publică, proprietățile 
imobiliare după cum urmează: 

• Imobil de birouri, cu teren aferent, in Bucuresti, str. Plantelor, nr.62, sector 
2, pornind de la prețul de 749.800,00 EUR (exclusiv TVA);

• Apartamente din amplasamentul complex Sinaia, str. Lalelelor, nr.1 - por-
nind de la prețul de 165.000,00 EURO (exclusiv TVA) prin valorificare individuală.

• Terenuri libere intravilane, centrale, Poiana Brașov, județul Brașov,- prin 
licitație publică pornind de la prețul de 202.000 EURO (exclusiv TVA) prin valori-
ficare în ansamblu inclusiv cota de drum de servitute.

• Apartamente si loturi parcare din imobil rezidențial 2S+P+10E+11 re-
tras+etaj tehnic situat in Bucuresti, str Dima Cristescu, 3B, Sector 2 - pornind 
de la prețul global de 502.000 EURO (exclusiv TVA) prin valorificare individuală 
conform publicației de vânzare.

Licitația se va organiza în cinci sesiuni ce vor avea loc în data de 20.10.2020 
pentru Sesiunea 1, la ora 15.00, 04.11.2020 pentru Sesiunea 2, la ora 15.00,  
11.11.2020 pentru Sesiunea 3, la ora 15.00, 18.11.2020 pentru Sesiunea 4, la 
ora 15.00, 25.11.2020 pentru Sesiunea 5, la ora 15. Data si ora exactă a licitației, 
pentru fiecare bun  în parte, este indicată în publicația de vanzare. Publicația de 
vânzare si informații suplimentare privind participarea la licitație pot fi obținute 
la  E-mail: balescu.office@gmail.com  Web: www.licitatii-insolventa.ro 
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toarele condiţii: -studii: Medii; -vechime: 1 
an; -are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care concurează, 
atestată pe baza adeverinței medicale 
eliberată de unitățile sanitare abilitate. 
Pentru participarea la concursul de 
muncitor (cu competențe de sudor și elec-
trician) candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii: 
medii; -vechime: 5 ani în domeniu; -certi-
ficat/adeverința sudor și electrician. -abili-
tăț i  în  meser ia  de  sudor.  Pentru 
participarea la concursul de paznic candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: medii; -vechime: 3ani; 
-certificat/adeverință agent pază. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Colegiului Tehnic Câmpulung din 
Str.Șoseaua Brașovului, Nr. 1. Relaţii 
suplimentare la sediul: Colegiului Tehnic 
Câmpulung din Str.Șoseaua Brașovului, 
Nr. 1, persoană de contact: Prunaru Cris-
t i n a ,  t e l e f o n  0 7 6 6 / 0 7 5 . 1 5 4 ,  f a x 
0248/532.705.

l Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna, cu 
sediul în orașul Zlatna, str. Tudor Vladimi-
rescu, nr. 14, jud. Alba, organizează 
concurs pentru ocuparea postului contrac-
tual vacant de îngrijitor curățenie, pe 
perioadă nedeterminată -0.75 normă. 
Condiţii de participare: -Îndeplinirea 
condiţ i i lor  prevăzute  la  art .3  din 
H.G.286/2011 cu modificările și completă-
rile ulterioare; -Nivel studii -liceal sau 
profesional; -Vechime în specialitatea 
postului -nu se solicită. Proba scrisă va 
avea loc în data de 22.10.2020, ora 09:00, la 
Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna, iar 
interviul  se va susține în data de 
22.10.2020, ora 15:00. Candidații vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în perioada 01.10.2020-14.10.2020, între 
orele 08:00-14:00, la Secretariatul Școlii 
Gimnaziale ,,Avram Iancu” Zlatna, aflată 
pe str.Piața Unirii, nr.4, loc.Zlatna, jud.
Alba. Relaţii suplimentare cu privire la 
conţinutul dosarului de concurs se obţin la 
Școala Gimnazială „Avram Iancu” Zlatna, 
persoană de contact: Jude Minerva, 
telefon/fax 0258/856.509, e-mail: lic.
zlatna@isjalba.ro.

l Institutul Naţional de Cercetare-Dezvol-
tare pentru Știinţe Biologice București, cu 
sediul în București, sector 6, Spl.Indepen-
denţei, nr.296, având ca obiect de activitate 
cercetare-dezvoltare, în conformitate cu 
HG 2082/2004 pentru aprobarea Regula-
mentului de Organizare și Funcţionare al 
INCDSB, anunţă scoaterea la concurs a 2 
posturi specifice activităţii de cercetare ale 
institutului după cum urmează: -un post 
CS III; Domeniul fundamental: Biologie. 
Comisia CNATDCU 19: Biologie și 
Biochimie: - un post CS III; Domeniul 
fundamental: Știinta Mediului. Comisia 
CNATDCU 5: Științele pământului. Orga-
nizarea concursului se face în conformitate 
cu prevederile Legii 319/2003 privind 
Statutul personalului de cercetare-dezvol-
tare. Data limită a depunerii cererilor de 
înscriere și a dosarelor 30.10.2020. Regula-
mentul de concurs, bibliografia, precum și 
alte informaţii utile privind organizarea 
concursului le puteţi afla la sediile institu-
tului din București sau la tel.021/220.77.80.

CITATII
l  Se citeaza Passeri Andrea,cu domi-
ciliul in Italia,via Pasubio 83P,Cecina, 
la Tribunalul Neamt, pentru data 
08.10.2020,ora- 09:00 in calitate de 
parat in dosarul 9853/302/2015, recla-
mant Oancea Crina-Maria.

l Adam Maria, Adam Ilie, Adam Veroni-
ca-casatorita Rusu, Adam Vicentiu-Mihail, 
Adam Macedon, Anton Maria-nascuta 
Adam, Cimpean Ana, Adam Viorica, 
Muresan Cornelia, Adam Mihail, Anton 
Maria-sunt citati in 13.10.2020, la Judeca-
tor ia  Turda,  ora  11 :00 ,  in  Dosar 
Civil.6809/328/2019 pentru partaj.

l Sabau Ilie este citat in 15.10.2020, la 
Judecatoria Turda, la ora 11:00, in Dosar 
Civil  numarul 52/328/2020, pentru 
prestatie tabulara

l Tyorean Kosztantin, Kicsinas Maria, 
Kicsinas Szuszanna, Kicsinas Maria, sotia 
lui Krisan Ioan sunt citati in 15.10.2020, la 
Judecatoria Turda, in Dosar Civil numarul 
4418/328/2018 pentru uzucapiune 

l Se citează pârâtul Maxim Florian, fiul 
lui Petre și Ana, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Com.Crasna, Jud.Sălaj, în 
dosarul cu nr.623/309/2020, aflat pe rolul 
Judecătoriei Șimleu Silvaniei.

l Se aduce la cunoștința celor interesați că 
rexclamanții:Sido Terezia domiciliată în 
comuna Zăbala nr.  722/A, județul 
Covasna, CNP. 2480604140327 și:Mike 
Clara, domiciliată în comuna Mereni, 
n r. 1 2 8 ,  j u d e ț u l  C o v a s n a ,  C N P. 
2370809142079 prin avocat Imre Istvan, a 
solicitat Judecătoriei Tg.Secuiesc consta-
tarea dobândirii de către reclamante a 
dreptului de proprietate asupra imobilului 
autentificat în CF.nr.26448-Mereni în 
s u p r a f a ț ă  d e  7 1 9 m p  ș i 
C.F.NR.26449-Mereni în suprafață de 
1719mp,  pr in efectul  uzucapiuni i 
(respectiv în cartea funciară ce se va 
deschide la biroul de carte funciară compe-
tent teritorial), cu îndeplinirea condițiilor 
prevăzute de art.130 din Decretul Lege 
nr.115/1938. Persoanele interesate pot 
formula opoziție la Judecătoria Tg.Secu-
iesc, în termen de 30 zile de la data afișării 
și publicării prezentei somații. 

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Vâlcea cheamă în jude-
cată pe numita Călin (fostă Iacob) Izabela 
cu domiciliul în comuna Cîineni, sat 
Cîinenii Mari, jud. Vâlcea în calitate de 
intimată în dosarul civil nr.2332/90/2020, 
cu termen de judecată la data de 
02.10.2020, af lat pe rol la Tribunalul 
Vâlcea.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Vâlcea cheamă în jude-
cată pe numita Oinescu Ramona cu domi-
ciliul în oraș Călimănești, strada 16 
Februarie, nr. 16 A, jud. Vâlcea în calitate 
d e  i n t i m a t ă  î n  d o s a r u l  c i v i l 
nr.1985/90/2020, cu termen de judecată la 
data de 02.10.2020, aflat pe rol la Tribu-
nalul Vâlcea.

l Numitul Stan Gheorghe, cu domiciliu 
necunoscut, este citat la Judecătoria 
Găești, în dosarul nr.6422/232/2019 pentru 

data de 13.10.2020, ora 14:00, în calitate de 
pârât, reclamantă fiind Stan Elena, 
obiectul cauzei partaj succesoral.

l Se citeaza parata Farcas Iuliana, cu domi-
ciliul necunoscut in dosarul 1223/246/2020 
aflat pe rolul Judecatoriei Ineu cu termen la 
data de 20.10.2020 orele 12:30 in proces 
avand ca obiect -uzurpaciune.

l Citație. Emisă la data de 23.09.2020. 
Succesibilii defunctului Matei Gheorghe, 
decedat la data de 08.09.1993, cu ultimul 
domiciliu în Sat Cil, nr.149, Comuna 
Almaș, Jud. Arad, sunt invitaţi să se 
prezinte în data de 14.10.2020, ora 11:00, 
la sediul Biroului Notarial Individual Rusu 
Andreea din Localitatea Gurahonţ, Strada 
Avram Iancu, nr.29-32, Judeţul Arad, 
pentru a participa la dezbaterea procedurii 
succesorale, a defunctului mai sus indicat.

l Numita Posteanu Elena, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Iași, str. Decebal, nr. 
1, bl. Cantemir, et. 2, ap. 71, jud.Iași, este 
chemată la Judecatoria Iași, Secţia Civilă, 
str. Anastasie Panu, nr. 25, în data de 
13.10.2020, ora 09:00, completul C17, Sala 
4,  în cal i tate  de pârât  în dosarul 
nr.25093/245/2019, în proces cu recla-
mantul Municipiul Iași prin Primar.

l Numitul Posteanu Vasile, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Iași, str. Decebal, nr. 
1, bl. Cantemir, et. 2, ap.71, jud.Iași, este 
chemat la Judecatoria Iași, Secţia Civilă, 
str. Anastasie Panu, nr. 25, în data de 
13.10.2020, ora 09:00, completul C17, Sala 
4,  în cal i tate  de pârât  în dosarul 
nr.25093/245/2019, în proces cu recla-
mantul Municipiul Iași prin Primar.

l Numita (Ciobanu) Posteanu Ana Maria, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în Iași, str.
Decebal, nr.1, bl. Cantemir, et. 2, ap .71, 
jud. Iași, este chemată la Judecatoria Iași, 
Secţia Civilă, str.Anastasie Panu, nr.25, în 
data de 13.10.2020, ora 09:00, completul 
C17, Sala 4, în calitate de pârât în dosarul 
nr.25093/245/2019, în proces cu recla-
mantul Municipiul Iași prin Primar.

l Numitul Posteanu Constantin Cristinel, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în Iași, str.
Decebal, nr.1, bl.Cantemir, et.2, ap.71, jud.
Iași, este chemat la Judecatoria Iași, Secţia 
Civilă, str. Anastasie Panu, nr. 25, în data 
de 13.10.2020, ora 09:00, completul C17, 
Sala 4, în calitate de pârât în dosarul 
nr.25093/245/2019, în proces cu recla-
mantul Municipiul Iași prin Primar.

l Numita Posteanu Estela Elena, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Iași, str.
Decebal, nr.1, bl.Cantemir, et.2, ap.71, jud.
Iași, este chemată la Judecatoria Iași, 
Secţia Civilă, str. Anastasie Panu, nr. 25, în 
data de 13.10.2020, ora 09:00, completul 
C17, Sala 4, în calitate de pârât în dosarul 
nr.25093/245/2019, în proces cu recla-
mantul Municipiul Iași prin Primar.

l Numita Posteanu Elena, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Iași, str. Decebal, nr. 
1, bl. Cantemir, et. 2, ap. 71, jud. Iași, este 
chemată la Judecatoria Iași, Secţia Civilă, 
str. Anastasie Panu, nr. 25, în data de 
13.10.2020, ora 09:00, completul C17, Sala 
4,  în cal i tate  de pârât  în dosarul 
nr.25093/245/2019, în proces cu recla-
mantul Municipiul Iași prin Primar.

l Se citează numitul Biza Cristian Ioan, 
pentru data de 14.10.2020, ora 11:00, sala 
Civil, complet C6, la Judecătoria Făgăraș, 
în calitate de pârât în proces cu Radu 
Nicoleta Ramona, obiectul dosarului, ordo-
nanța președințială.

SOMATII
l Somațiune emisă în baza încheierii 
pronunțată la data de 17.09.2020 de 
Judecătoria Sînnicolau Mare, în dosarul 
nr. 1825/295/2020. În temeiul art. 130 din 
Decretul Lege nr. 115/1938, se aduce la 
cunoștința publicului cererea formulată 
de petentul Ștefănescu Ovidiu Nicolae, 
cu domiciliul procedural ales în vederea 
comunicării actelor de procedură la 
sediul Societății Civile de Avocați-
Doandeș și Asociații, cu sediul în Sânni-
colau Mare, str. Gh. Lazăr nr. 13 bl. L5 
sc. B ap.2 jud. Timiș, a formulat cerere 
prin care a solicitat instanței să constate 
că a dobândit dreptul de proprietate 
asupra imobilului reprezentând teren 
arabil în suprafață de 10.000 mp., situat 
în hotarul comunei Comloșul Mare, jud. 
Timiș, înscris în CF nr. 403874 Comloșu 
Mare, nr. cad 403874, cu posesia auto-
rului  petentului  Săucan Dorel  - 
Gheorghe, să constate că petentul a 
dobândit dreptul de proprietate asupra 
imobilului reprezentând teren arabil în 
suprafață de 10.000 mp, situat hotarul 
comunei Comloșul Mare, jud. Timiș, 
înscris în CF nr. 403874 Comloșu Mare, 
nr. cad 403874, cu titlu de drept dobândit 
prin uzucapiune, bun propriu. Cei inte-
resați  sunt invitați să facă opoziție în 
cadrul dosarului nr. 1825/295/2020 aflat 
pe rolul Judecătoriei Sânnicolau Mare, 
cu termen de judecată la data de 
19.11.2020, C5 civil, cu mențiunea că în 
termen de 30 de zile de la data afișării 
prezentei, Judecătoria va păși la jude-
carea pricinii. Prezenta se va afișa la 
sediul Judecătoriei Sânnicolau Mare, la 
imobilul din litigiu, la OCPI Sânnicolau 
Mare, urmând a se întocmi proces verbal 
la expirarea termenului de opoziție cu 
privire la modalitatea de îndeplinire a 
acestor formalități.

DIVERSE
l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse Si 
Asociatii SPRL notifica creditorii cu 
privire la deschiderea procedurii simplifi-
cate a insolventei prevazuta de Legea nr. 
85/2014, impotriva debitoarei S.C. Vlady 
Montagna Prest S.R.L. cu sediul in Breaza, 
Str. Ocinei nr. 149, cam. 1, judetul Prahova, 
J29/114/2011, CUI 27964423, in dosarul 
4276/105/2020 aflat pe rolul Tribunalului 
Prahova, Sectia a II-a Civila, de Conten-
cios Administrativ si Fiscal. Termenul 
limita pentru inregistrarea cererii de admi-
tere a creantelor asupra averii debitorului 
- 09.11.2020, termenul de verificare a 
creantelor, de intocmire, afisare si publi-
carea in BPI a tabelului preliminar de 
creante 19.11.2020, termenul de definiti-
vare a tabelului creantelor - 14.12.2020. 
Urmatorul termen de judecata a fost fixat 
pentru data de 20.11.2020. Pentru relatii: 
021.318.74.25.

l Primăria Mărgău anunță publicul inte-
resat asupra declanșării etapei de înca-
drare în vederea obținerii avizului de 
mediu conform HG 1076/ 2004 pentru 

Amenajamentul Silvic al Unității de 
Producție și Protecție U.P. V Nimăiasa. 
Prima versiune a amenajamentului poate fi 
consultată la sediul titularului, str. Princi-
pală, nr. 204 localitatea Mărgău, județul 
Cluj, din data de 30.09.2020, între orele 
9:00 - 14:00. Publicul interesat poate trans-
mite, în scris, comentarii și sugestii până la 
data de 21.10.2020, la APM Cluj- Napoca, 
Calea Dorobanților nr. 99, bl. 9B, cod 
400609, fax: 0264 412 914, e-mail: office@
apmcj.anpm.ro în zilele de luni - vineri, 
între orele 9:00 – 14:00.

l Subscrisul Cabinet Individual de Insol-
venta Ciulianu Elena-Cozmina, reprezen-
tata prin reprezentată prin av. Ciulianu 
Elena-Cozmina, in calitate de lichidator 
judiciar al Adssol Resins SRL desemnat 
prin sentinta civila nr. 3532/22.09.2020, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti - 
Secţia a VII-a Civila in dosar nr. 
30855/3/2019, notificã deschiderea fali-
mentului prin procedura simplificata 
prevazuta de Legea nr. 85/2014 împotriva 
Adssol Resins SRL, cu sediul social in 
București Sectorul 6, Str. Valea Lungă, Nr. 
54-56, Biroul Nr. 2, CUI 29473309, nr. de 
o r d i n e  i n  r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J40/15122/2011. Persoanele fizice si juri-
dice care inregistreaza un drept de creanta 
nascut dupa data deschiderii procedurii 
insolventei impotriva Adssol Resins SRL, 
vor formula declaratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribunalului Bucuresti 
- Secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 30855/3/2019, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a creantelor in 
tabelul  supl imentar  a l  creante lor 
23.10.2020; b) termenul limita pentru veri-
ficarea creantelor, intocmirea, afisarea si 
comunicarea tabelului suplimentar al 
creantelor 06.11.2020; c) termenul pentru 
depunerea contestatiilor la tabelul supli-
mentar va fi de 7 zile de la publicarea in 
BPI a tabelului suplimentar; d) termen 
pentru intocmirea si afisarea tabelului 
definitiv consolidat 20.11.2020.

l Tapu Carpatin S.R.L. in calitate de 
titular anunta publicul interesat asupra 
declansarii etapei de incadrare, conform 
HG 1076/2004, in vederea obtinerii 
avizului de mediu pentru: Plan Urbanistic 
De Detaliu Construire Imobil Locuinte 
Colective Bloc T1 si imprejmuirea tere-
nului, propus a fi realizat in Str.Regi-
mentul 11 Siret, nr.33-B, Mun.Galati. 
Prima versiune a planului poate fi consul-
tata la sediul titularului din Str.Traian 456, 
Galati, in zilele de luni-vineri, intre orele 
10:00-16:00 si la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului din Galati str.Regi-
mentul 11 Siret 2, luni-joi intre orele 8:00-
16:30, vineri intre orele 8:00-14:00, din 
data de 24.09.2020. Publicul interesat 
poate transmite, in scris, comentarii si 
sugestii, pana la data de 15.10.2020 (in 
termen de 15 zile calendaristice de la data 
publicarii celui de-al doilea anunt), la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului 
din Galati str. Regimentul 11 Siret 2, 
cod-800340, tel:0236-460049, e-mail: 
office@apmgl.anpm.ro.

l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezen-
tata prin asociat coordonator Liscan Aurel, 
in calitate de administrator judiciar al D & 
D Comprod SRL desemnat prin hotararea 
nr.3652 din data de 28.09.2020, pronuntata 
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de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 12075/3/2020, notificã 
deschiderea procedurii insolventei preva-
zuta de Legea nr. 85/2014 împotriva D & 
D Comprod SRL, cu sediul social in Bucu-
reşti Sectorul 2, Str. Elev Ştefănescu, Nr. 1, 
Bloc 443, Ap. 22, CUI 6653262, nr. de 
o r d i n e  i n  r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J40/398/2011. Persoanele fizice si juridice 
care inregistreaza un drept de creanta 
impotriva D & D Comprod SRL vor 

formula declaratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribunalului Bucu-
reşti - secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 12075/3/2020, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a creantelor 
asupra averii debitorului 12.11.2020; b) 
termenul de verificare a creantelor, de 
intocmire, afisare si comunicare a tabelului 
preliminar de creante 02.12.2020; c) 
termenul pentru intocmirea si afisarea 

tabelului definitiv la 25.12.2020; d) data 
primei sedinte a adunarii generale a credi-
torilor 07.12.2020, ora 14:00; e) adunarea 
generala  a  asociat i lor  la  data de 
12.10.2020, ora 14:00 la sediul administra-
torului judiciar.

LICITAȚII
l Societatea AS3-Administrare Străzi S3 
S.R.L., intenționează să încheie un 
contract de achiziție publică pentru 
Lucrări de proiectare, realizare, achiziție şi 
montare de butaforii pentru proiectul 
„Amenajare parc tematic în Parcul Pante-
limon. Ataşat regasiți documentația de 
atribuire. Data limită de depunere a ofer-
telor este 14.10.2020, ora 12:00.

l Anunţ De Negociere Directă Municipiul 
Petroşani - prin Serviciul Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului, cu sediul admi-
nistrativ pe str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, 
județul Hunedoara, telefon 0254/541220, 
0254/ 541221, fax 0254/545903, cod fiscal 
4468943, adresa de e-mail serv_urbanism-
petrosani@yahoo.com organizează: nego-
ciere directă în vederea atribuiri i 
contractului de concesiune al terenului 
aferent imobilului cu destinație de garaj, 
în suprafață de 29,0 mp, situat în munici-
piul Petroşani, str. Independenței, notat în 
C.F. 65660 Petroşani, nr. cadastral 65660. 
Ofertele se depun într-un exemplar până 
la data de 12.10.2020, ora 9.00 şi se vor 
deschide în şedinţa publică din data de 
12.10.2020, ora 11.00, în sala de şedinţe, la 
sediul instituţiei. Relaţii, detalii, clarificări 
cât şi documentaţia de atribuire, se pot 
obţine până la data de 07.10.2020, de la 
Serviciul Urbanism şi Amenajarea Terito-
riului, din cadrul Primăriei municipiului 
Petroşani, camera 37, telefon 0254-
541220(1), int.131. Costul documentaţiei 
de atribuire este de 50 lei şi se va achita la 
casieria din cadrul Primăriei municipiului 

Petroşani, parter. Ofertele se depun la 
sediul instituţiei, biroul de registratură, 
camera 5 sau 7.

l Debitorul SC Exclusiv Agro Line SRL 
prin lichidator judiciar BFJ Consulting 
Group SPRL, în dosarul nr.6221/30/2009, 
valorifică prin licitație publică echipa-
mente şi bunuri astfel: -Echipamente 
constând în mijloacelor fixe şi stocuri de 
natura echipamentelor de distribuție, 
posturilor de transformare, măsură şi 
control prin vânzare grupate pe ansamble/
categorii în bloc, pornind de la prețul de 
122.614,54 EURO (exclusiv TVA); - Echi-
pamente aferente Liniei Schnell de 
producție panouri termoizolante, investiții 
şi stocuri, prin vânzare în bloc, pornind de 
la prețul de 1.288.092 Euro (exclusiv 
TVA); -Echipamente Linie Concasare Si 
Sortare - MTF, prin valorificare în bloc 
grupate pe subansamble funcționale, 
pornind de la prețul de 142.088,18 EURO 
(exclusiv TVA); -Echipamente Mijloace 
Fixe Şi Stocuri Confectii Metalice, prin 
valorificare individuală grupate pe 
ansamble şi în bloc, pornind de la prețul 
de 4.895.082 EURO (exclusiv TVA); Lici-
tația va avea loc la data de 15.10.2020, ora 
16:00, cu repetare in data de 22.10.2020, 
ora 16:00,  cu repetare in data de 
29.10.2020, ora 16.00. Informații supli-
mentare se pot obține la E-mail: office@
bfj.ro. Web: www.licitatii-insolventa.ro 

l Amatti Industri SRL, societate in fali-
ment, 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: Mercedes 
Vito, an fabricatie 2002, nr. km 300.000-
350.000, pret 477 euro, fara TVA; Autouti-
litara Scania, an fabricatie 1998, nr. km 
986.218, pret 1.975,50 euro, fara TVA; 
Skoda Octavia, an fabricatie 2008, nr. km 
375.063, pret 2.478,15 euro, fara TVA; 

Ford Transit, an fabricatie 2003, nr. km 
226.088, pret 970,65 euro, fara TVA; Ford 
Transit, an fabricatie 2002, nr. km 304.061, 
pret 809,55 euro, fara TVA. Pretul bunu-
rilor mobile este diminuat, conform hota-
rarii creditorilor. 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 lichida-
torului judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja, 
nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, la 
n u m e r e l e  d e  t e l e f o n / f a x : 
0723357858/0244597808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andre-
iioan.ro. Licitatia se va organiza in data de 
05.10.2020, ora 12:00, iar in cazul in care 
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este 
reprogramata pentru data de 06.10.2020, 
07.10.2020, 08.10.2020, 09.10.2020, 
12.10.2020, 13.10.2020, 14.10.2020, 
15.10.2020, 16.10.2020.

l Debitorul SC Super Color Impex Com 
SRL , cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.Crişan, 
nr.14, jud.Mehedinti,  CIF:5657819; 
J25/154/1998, aflata în procedură de reor-
ganizare judiciara, in judicial reorganisa-
tion, en redressement, în dosar nr. 
832/101/2017 prin administrator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL reprezentata 
de Popescu Emil, cu sediul în Dr.Tr. 
Severin, str. Zăbrăuţului, nr.7A, jud.Mehe-
dinţi, scoate la vânzare bunul imobil: 
Proprietate imobiliara compusa din: Teren 
Intravilan cu S = 213 mp, nr.cadastral 
2289, Spaţiu Comercial Sp+P, Scd = 90,48 
mp, Su = 69,63 mp; hol, 2 birorui si pivnita 
in suprafata de 29,32 mp, si Anexa Birou, 
Sc = 20,57 mp., Su= 15,37 mp, Nr. CF 
56066, nr. CF vechi 5021, situata in Dr.T.
Severin, str.Crişan nr.14, Jud.Mehedinţi la 
prețul de 100.000,00 euro– echivalentul in 
lei la cursul BNR din ziua platii, pret 
neafectat de TVA. Creditor garantat 
conform extras CF: Garanti Bank SA 
(achitat integral prin planul de distribuire 
nr. 1/03.09.2018). Titlul executoriu în baza 
căruia administratorul judiciar procedează 
la vânzarea bunului imobil descris ante-
rior, o reprezinta sentinta nr. 6 din data de 
27.02.2020 pronunțată de către judecă-
torul sindic in dosarul nr. 832/101/2017 
af lat pe rolul Tribunalului Mehedinti, 
privind confirmarea planului modificat. 
Licitaţia va avea loc la biroul lichidato-
rului judiciar din Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi la data 
de 12.10.2020 orele 14:00. In situatia in 
care la data de 12.10.2020 bunul imobil 
descris anterior nu va fi adjudecat, admi-
nistratorului judiciar va relua in aceleasi 
conditii licitatia publica cu strigare la data 
de 19.10.2020 orele 14:00, termenul limita 
de inscriere fiind la data de 16.10.2020 
orele 17:00. Informăm toți ofertanţii 
faptul că sunt obligaţi să depuna o 
garanţie reprezentând 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei şi să achiziționeze 
caietul de sarcini in cuantum de 1000 lei 
exclusiv TVA. Contul de insolvență al 
debitoarei SC Super Color Impex Com 
SRL este deschis la Banca Romaneasca- 
RO11BRMA0999100083671032. Invităm 
pe toti cei care vor să participe la şedinţa 
de licitaţie din data de 12.10.2020 să 
depună oferte de cumpărare şi documen-
tele în copie xerox din care rezultă faptul 
că a fost achitată garanția de licitație şi 
contravaloarea caietului de sarcină in 
suma de 1000 lei  până la data de 
09.10.2020 orele 17:00 la biroul lichidato-
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rului judiciar sau pe email. Somam pe toti 
cei care pretind vreun drept asupra bunului 
imobil sa anunțe administratorul judiciar 
înainte de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de lege.
Avand in vedere măsurile de prevenire a 
răspândirii virusului Covid 19 (Corona-
virus), 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 auto-
protectie (masca, manusi, etc.) Relaţii la 
sediul administratorului judiciar din Dr.Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, jud.Mehe-
dinţi, telefon 0742592183, tel./fax : 
0252354399 sau email: office@consul-
tant-insolventa.ro.; 

l Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, in calitate 
de lichidator judiciar al Societatii De 
Construcţii CCCF Bucuresti SA, scoate la 
vanzare urmatoarele bunuri imobile deti-
nute de aceasta: -Teren intravilan și 
construcții - Str. Drumul Carierei, nr.34, 
Sector 1, Bucuresti (suprafata teren: 
16.613,16mp, suprafata construita - ruine: 
2.607,55mp); -Teren intravilan și construcții 
-Str. Fiordului, nr. 26-30, Sector 1, Bucu-
resti (suprafata teren: 16.972,04mp, supra-
fata construita - ruine: 4.020,74mp). -Teren 
intravilan și construcții -Str. Gradinilor, nr. 
3, Fetesti, jud. Ialomita (suprafata teren: 
42 .084 ,9mp,  suprafata  construi ta : 
3.069,4mp); -Teren intravilan și construcții 
-Str. Fundatura Scropoasa, nr.5, Sinaia, jud. 
Prahova (suprafata teren: 1474,68mp, 
suprafata construita: 606,09mp); -Teren 
intravilan - Campeni, jud. Alba (suprafata 
totala de 2.295mp); -Teren intravilan și 
construcții -Aleea Streiului, Deva, jud. 
Hunedoara (suprafata teren: 619,96mp, 
suprafata construita: 362,50mp); -Teren 
intravilan -Abrud, jud. Alba (suprafata 
totala din acte de 21.971mp; suprafata 
masurata de 11.4698mp). Pretul Caietului 
de Sarcini pentru fiecare dintre imobile este 
de 1.000 Euro (exclusiv TVA) la cursul 
BNR din data platii si se achită prin OP in 
contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 
deschis la ING Bank - Sucursala Doro-
banti, pe seama lichidatorului judiciar Dinu 
Urse si Asociatii SPRL. Pretul de pornire al 
licitatiei este pretul evaluat al bunurilor 
imobile (exclusiv TVA), dupa cum urmeaza: 
-Teren intravilan și construcții -Str. Drumul 
Carierei, nr.34, Sector 1, Bucuresti: 678.880 
Euro; -Teren intravilan și construcții -Str. 
Fiordului, nr.26-30, Sector 1, Bucuresti: 
664.520 Euro;  -Teren intravi lan și 
construcții -Str. Gradinilor nr.3, Fetesti, jud.
Ialomita: 365.166 Euro; -Teren intravilan și 
construcții -Str. Fundatura Scropoasa nr.5, 
Sinaia, jud. Prahova: 311.759 Euro; -Teren 
intravilan - Campeni, jud. Alba: 21.946 
Euro; -Teren intravilan și construcții -Aleea 
Streiului, Deva, jud. Hunedoara: 268.266 
Euro; -Teren intravilan -Abrud, jud. Alba: 
43.005 Euro. Participarea la licitatie este 
conditionata de: -consemnarea in contul 
contul IBAN: RO81 RNCB 0082 0148 5167 
0109 deschis la BCR Sucursala Unirii, 
titular Societatea De Construcţii CCCF 
Bucuresti S.A. - in faliment, cel mai tarziu 
cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru 
licitatie, a garantiei de 10% din pretul de 
pornire al licitatiei; -achizitionarea cel mai 
tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita 
pentru licitatie a Caietului de sarcini, ce va 
fi achitat in contul lichidatorului judiciar. 

Prima sedinta de licitatie a fost fixata la 
data de 19.10.2020, ora 12:00, iar daca 
bunurile nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarea sedinta de licitatie a fost fixata 
in data de 26.10.2020, la ora 12:00.
Daca bunurile nu se adjudeca nici la 
aceasta data, urmatoarele sedinte de lici-
tatie au fost fixate dupa cum urmeaza: -in 
datele de 02.11.2020 si 09.11.2020, la ora 
12:00, la un pret de pornire reprezentand o 
scadere de 10% fata de pretul evaluat; -in 
datele de 16.11.2020 si 23.11.2020, la ora 
12:00, la un pret de pornire reprezentand o 
scadere de 20% fata de pretul evaluat; -in 
datele de 30.11.2020 si 07.12.2020, la ora 
12:00, la un pret de pornire reprezentand o 
scadere de 30% fata de pretul evaluat; -in 
datele de 14.12.2020 si 21.12.2020, la ora 
12:00, la un pret de pornire reprezentand o 
scadere de 40% fata de pretul evaluat; -in 
datele de 11.01.2021 si 18.01.2021, la ora 
12:00, la un pret de pornire reprezentand o 
scadere de 50% fata de pretul evaluat. 
Sedintele de licitatie se vor desfasura la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, 
Str. Buzesti, nr.71, et.5, cam. 502 - 505, 
sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati 
la tel. 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.

l Via Insolv SPRL Ploiești, str. Banatului, 
nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 
519800, numită lichidator judiciar conform 
sentintei nr. 443 din data de 17.09.2020 
pronunţată de Tribunalul Prahova, Secţia a 
II-a Civilă, de Contencios Administrativ și 
Fiscal - Biroul faliment, în dosarul 
nr.466/105/2020, anunţă deschiderea proce-
durii simplificate a falimentului debitoarei 
Tacomond Invest SRL cu sediul social în 
Ploiesti, str. Nichita Stanescu, nr.6, Județ 
Prahova, înregistrată la ORC sub nr. 
J29/1100/2012, cod de identificare fiscală 
30443492. Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a creanţelor 
nascute  in  cursul  procedur i i  e s te 
02.11.2020. Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului suplimentar al 
creanţelor este 02.12.2020. Termenul pentru 
afișarea tabelului definitiv consolidat este 
02.01.2021.  

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 Monoelect S.R.L., CUI 26792770, 
număr de înregistrare la Registrul Comer-
țului J5/506/2010 și sediul în Oradea, str. 
Tuberozelor, nr. 26, jud. Bihor – in faliment, 
in bankruptcy, en faillite, procedură ce face 
obiectul dosarului nr. 1998/111/2018 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, scoate la vânzare 
prin licitație publică următoarele bunuri 
mobile: Scaun ergonomic (4 buc), birou (4 
buc), fișet lemn (2 buc), fișet metalic (1 buc), 
cuvă spălat piese (1 buc), stand pentru expe-
rimentare (1 buc), prototip electropompă (3 
buc), pompă schimbat ulei (1 buc), având 
preț de pornire 58.300 lei. Licitația va avea 
loc în data de 14.10.2020 ora 12:00 la sediul 
lichidatorului din Oradea, str. Avram Iancu, 
nr.2, ap.11, jud. Bihor. Participanții la lici-
tație 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 RO72BREL 

0002002098960100. Vânzarea la licitație se 
va face în mod public de către lichidatorul 
judiciar care va oferi bunurile spre vânzare 
prin 3 strigări succesive. Bunurile se adju-
decă celui care, după 3 strigări succesive, 
făcute la intervale de timp care să permită 
opțiuni și supralicitări, oferă prețul cel mai 
mare, iar atunci când există un singur 
concurent, acesta a oferit prețul de începere 
a licitației. Dacă nu se obține prețul de înce-
pere a licitației, la același termen bunurile 
vor fi din nou scoase la vânzare, caz în care 
licitația va începe de la prețul de 75% din 
cel prevăzut în anunț, iar bunul va fi vândut 
celui care va oferi prețul cel mai mare.  
Informații suplimentare se pot obține de la 
l i c h i d a t o r :  T e l : 0 3 5 9 / 4 6 3 6 6 1 
Fax:0359/463662 E-mail: office@plginsolv.
ro.

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 insol-
vență RFO-II-0412, în calitate de lichidator 
judiciar al societății Econom Construct 
SRL, cu sediul în Sat Moșniţa Veche, 
Comuna Moșniţa Nouă, Nr. 1125, CAM.1, 
Judet Timiș, CUI 18388984, număr de 
înregistrare la Registrul Comerțului 
J35/462/2006, societate în faliment, in 
bankruptcy, en faillite, procedură ce face 
obiectul dosarului nr. 8123/30/2017, aflat pe 
rolul Tribunalului Timiș,  în conformitate 
cu hotărârea adunării creditorilor din data 
de 20.08.2020 și prin raportare la prevede-
rile art.250 și urm. cod procedură fiscală,  
se scoate la vânzare prin licitație publică 
autoturism marca Volkswagen, tipul 
Saharan, 7 locuri, caroserie AF, nr. de înma-
triculare TM 16 TGH, număr de identifi-
care/serie șasiu WVWZZZ7MZWV057605, 
an fabricație 1998, culoare verde, sursă 
putere benzină, putere max. motor 85 kW 
la 5.000 rpm, 1984 cmc, preț de pornire 
1.700,00 lei. Licitația va avea loc la data de 
15.10.2020, începând cu ora 12:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Oradea, str. 
Avram Iancu, nr. 2, ap.11, jud. Bihor, iar în 
caz de nereușită licitația se reia la data de 
22.10.2020 respectiv 29.10.2020 la aceeași 
oră și aceeași locație. Orice persoană care 
pretinde vreun drept asupra bunurilor este 
invitat să înștiințeze despre aceasta lichida-
torul judiciar înainte de data stabilită 
pentru vânzare. Orice persoană interesată 
în cumpărarea bunurilor este invitată să se 
prezinte la termenul de vânzare la locul 
fixat în acest scop și până la acel termen să 
prezinte oferte de cumpărare. 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 
RO39BREL0002001848390100. 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 supralici-
tări, oferă prețul cel mai mare, iar atunci 
când există un singur concurent, acesta a 
oferit prețul de începere a licitației. Dacă 
nu se va obţine nici acest preţ, bunurile vor 
fi vândute, la același termen la cel mai mare 
preţ oferit, chiar și atunci când la licitaţie 
s-a prezentat un singur ofertant. Informații 
suplimentare se pot obține de la lichidator: 

Tel:0359/463661 Fax:0359/463662 E-mail: 
office@plginsolv.ro.

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 
Giera, cu sediul în comuna Giera, nr.192, 
județul Timiș, cod poștal 307215, telefon 
0256/415.401, fax 0259/415401, e-mail: 
primariagiera@gmail.com, cod fiscal 
4483684. 2. Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie vândut: 18 parcele de 
teren, proprietate privată a Comunei Giera, 
identificate astfel: 1.Parcelă având nr.
cadastral: CF nr.403320 în suprafață totală 
de 649mp, situată în intravilan, str.Crizan-
temelor, nr.2, comuna Giera, județul Timiș. 
2. Parcelă având nr.cadastral: CF nr.403319 
în suprafață totală de 649mp, situată în 
intravilan, str. Crizantemelor, nr. 4, comuna 
Giera, județul Timiș. 3. Parcelă având nr.
cadastral: CF nr.403322 în suprafață totală 
de 649mp, situată în intravilan, str.Crizan-
temelor, nr.6, comuna Giera, județul Timiș. 
4. Parcelă având nr.cadastral: CF nr.403326 
în suprafață totală de 649mp, situată în 
intravilan, comuna Giera, județul Timiș. 5. 
Parcelă avînd nr.cadastral: CF nr.403321 în 
suprafață totală de 649mp, situată în intra-
vilan, str.Crizantemelor, nr.8, comuna 
Giera, județul Timiș. 6. Parcelă având nr.
cadastral: CF nr.403325 în suprafață totală 
de 649mp, situată în intravilan, comuna 
Giera, județul Timiș. 7. Parcelă având nr. 
cadastral: CF nr.403296 în suprafață totală 
de 649mp, situată în intravilan, str.Crizan-
temelor, nr.10, comuna Giera, județul 
Timiș. 8. Parcelă având nr.cadastral: CF 
nr.403295 în suprafață totală de 649mp, 
situată în intravilan, str.Crizantemelor, 
nr.12, comuna Giera, județul Timiș. 9. 
Parcelă având nr.cadastral: CF nr.403300 în 
suprafață totală de 649mp, situată în intra-
vilan, str.Crizantemelor, nr.14, comuna 
Giera, județul Timiș. 10. Parcelă având nr.
cadastral: CF nr.403299 în suprafață totală 
de 648mp, situată în intravilan, str.Crizan-
temelor, nr.16, comuna Giera, județul 
Timiș. 11. Parcelă având nr.cadastral: CF 
nr.403332 în suprafață totală de 648mp, 
situată în intravilan, str.Crizantemelor, 
nr.18, comuna Giera, județul Timiș. 12. 
Parcelă având nr.cadastral: CF nr.403331 în 
suprafață totală de 649mp, situată în intra-
vilan, str.Crizantemelor, nr.20, comuna 
Giera, județul Timiș; 13. Parcelă având nr.
cadastral: CF nr.403304 în suprafață totală 
de 650mp, situată în intravilan, str. Lili-
acului, nr.1, comuna Giera, județul Timiș. 
14.Parcelă având nr.cadastral :  CF 
nr.403303 în suprafață totală de 649mp, 
situată în intravilan, str.Liliacului, nr.3, 
comuna Giera, județul Timiș. 15. Parcelă 
având nr.cadastral: CF nr.403328 în supra-
față totală de 649mp, situată în intravilan, 
str.Liliacului, nr.5, comuna Giera, județul 
Timiș. 16. Parcelă având nr.cadastral: CF 
nr.403327 în suprafață totală de 649mp, 
situată în intravilan, str. Liliacului, nr. 7, 
comuna Giera, județul Timiș. 17. Parcelă 
având nr.cadastral: CF nr.403302 în supra-
față totală de 649mp, situată în intravilan, 
str. Liliacului, nr. 9, comuna Giera, județul 
Timiș. 18.Parcelă având nr.cadastral: CF 
nr.400743 în suprafață totală de 1.439mp, 
situată în intravilan, str. Orhideii, nr. 5, 
comuna Giera, județul Timiș; conform 
H.C.L. nr.36/24.09.2020 și temeiului legal: 

O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele inte-
resate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției, Compartimentul Dezvol-
tare Locală sau se poate consulta pe site-ul: 
www.comunagiera.ro, secțiunea -licitații. 
3.2. Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din cadrul 
vânzătorului, de la care pot obține un 
exemplar din documentația de atribuire: se 
poate obține de la Compartimentul Dezvol-
tare Locală din cadrul Primăriei Comunei 
Giera, comuna Giera, nr. 192, județul 
Timiș. 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: Se 
ridică de la sediul Primăriei sau se poate 
descărca de pe site-ul instituției: gratuit. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 14.10.2020, ora 10:00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 22.10.2020, ora 16:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Giera, comuna Giera, 
nr.192, județul Timiș, Compartimentul 
Dezvoltare Locală. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă oferta: într-un 
singur exemplar, într-un plic sigilat. 5. Data 
și locul la care se va desfașura ședința 
publ ică de deschidere a  ofertelor : 
23.10.2020, ora 10:00, Primăria Comunei 
Giera, comuna Giera, nr.192, județul Timiș, 
Sala de Ședințe a Consiliului Local Giera. 
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon 
și/sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Secția 
de Contencios Administrativ a Tribunalului 
Timiș, Timișoara, Palatul Dicasterial, Piața 
Țepeș Vodă 2, județul Timiș, telefon 
0256/498.054, fax 0256/221.990, e-mail: 
tr-timis-reg@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 29.09.2020.

PIERDERI
l Pierdut AMMI nr.0051246 pe numele 
Gavrila Florina, eliberat de Ag. ARR 
Tulcea. Îl declar nul.

l Pierdut certificat de ambarcațiune de 
agrement seria DTS 0286, eliberat de Căpi-
tănia Portului Drobeta Turnu Severin, 
județul Mehedinți la: 06.03.2006. Se declară 
nul.

l  Societatea CGS Consol idamenti 
Romania SRL, cu sediul in București 
Sectorul 4, Strada Muzelor, Nr. 22A, Cam.9, 
Biroul 3, Parter cu Nr. de ordine in Regis-
trul Comertului J40/14123/2018 si CUI 
22370977, anunta pierderea Certificatului 
de Inregistrare in Scopuri TVA seria B, nr. 
1068417. Societatea il declara nul.

l Pierdut certificatul constatator aferent 
punctului de lucru: Unitatea nr. 2F-T04, 
etaj 2 cu sediul în București, sectorul 1, 
Calea Floreasca, nr. 246B, Centrul Comer-
cial pentru societatea Entertainment Busi-
ness Development (EBD) SRL, cu sediul în 
București, sect. 1, Calea Floreasca, nr. 
246B, spațiul Comercial Unitatea nr.
(2F-000) în Promenada în Floreasca City 
București,  având J40/12268/2013 și 
CUI:RO32317652.


