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OFERTE SERVICIU
l  Sc Chistoltrans Srl Din 
Vaslui Angajeaza Soferi Profe-
sionisti Cunoscatori De Limba 
Rusa Si Experienta Pe Trasee 
Rusia -Turcia . Selectia Are 
Loc La Sediul Firmei In Data 
De 5 Decembrie.Relatii La 
Telefon 0749828410

l Patiseria Lirena SRL din 
Tinca angajează 3 lucrători 
bucătărie- spălători vase mari 
(cod COR 941201). Condiții 
minime: studii primare (8 
c lase ) ,  cunoșt ințe  l imba 
engleză. CV-urile se depun pe 
e-mail la adresa: expertof-
fice8@gmail.com. Vor fi luate 
în considerare CV-urile primite 
până la data de 02.12.2020. 
Selecția candidaților va avea 
loc în data de 03.12.2020 și 
constă în concurs de CV-uri. 
I n f o r m a ț i i  l a  t e l e f o n : 
0758.947.193.

CITAȚII
l  Numita  Ungureanu 
Ecaterina, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Municipiul 
Slobozia, Str.Cuza Vodă, 
nr.4, Bl.1B, Sc.D, Et.4, 
Ap.19, județul Ialomița, este 
citată pentru a se prezenta 
la  sed iu l  Judecător ie i 
Slobozia, situat în Mun.
Slobozia, B-dul.Cosminului, 
nr.12, jud.Ialomița, în ziua 
d e  L u n i ,  p e  d a t a  d e 
25.01.2021, ora 10.30, Secția 
Civil-Penal- Camera 1, 
Completul 1, în calitate de 
intimată în dosarul civil cu 
n r. 6 3 0 4 / 3 1 2 / 2 0 1 9 ,  î n 
procesul ce are ca obiect 
contestație la executare a 
dosarului de executare silită 
nr.176/2019, formulată de 
contestatorul Spitalul Jude-
țean de Urgență Slobozia.

l Capus David, cu ultimul 
domiciliu în Mun.Oradea, jud.
Bihor, este chemat în data de 
11 Ianuarie 2021, ora 09:30, în 
i n s t a n ţ ă  l a  J u d e c ă t o r i a 
Oradea, camera Sala 8, în 
dosarul 13441/271/2020, în 
calitate de pârât pentru Fond, 

în proces cu Biroul Asigurăto-
rilor de Autovehicule din 
România, în calitate de recla-
mant.

l Reclamantul, Faur Nicolae, 
o citez pe pârâta Vlad Geor-
giana pentru termenul din 
1 1 . 0 1 . 2 0 2 1 ,  î n  d o s a r u l 
nr.2697/331/2019, Judecătoria 
Vălenii de Munte- suplinire 
consimțământ.

l  Se citează domnul Bilo 
Dasared, cetăţean albanez, cu 
domiciliu în Italia, Provincia di 
Treviso, Susegana, str.Cone-
gliano, nr.41A, 31058, în 
vederea luării la cunoștinţa a 
s e n t i n ţ e i  c i v i l e 
nr.1937/14.10.2020 în dosarul 
nr.1937/207/2020 pronunţată 
de Judecătoria Caracal,sen-
tinţa prin care s-a stabilit locu-
inţa minorului Bilo Nikolas, 
născut la data de 08.07.2012, în 
domiciliul mamei sale, Radu 
Paula, din mun.Caracal, și s-a 
dispus totodată ca autoritatea 
părinteasca asupra minorului 
să fie exercitată exclusiv de 
mama, Radu Paula și obligarea 
numitului Bilo Dasared la 
plata unei pensii de întreţinere 
în sumă de 250Lei lună. Pentru 
aceste motive în numele legii 
hotărăște. Admite acţiunea 
formulată de reclamanta Radu 
Paula, domiciliată în munici-
piul Caracal, str.Dragoș Vodă, 
nr.7, bl.B5G, sc.2, etj.1, apt.7, 
judeţul Olt, în contradictoriu 
cu pârâtul Bilo Dasared, cetă-
ţean albanez, cu domiciliu în 
Italia, Provincia di Treviso, 
Susegana, str.Conegliano, 
nr.41A, 31058. Stabilește locu-
inţa minorului Bilo Nikolas, 
născut la data de 08.07.2012, în 
domiciliul mamei sale din 
mun.Caracal, str.Dragos Vodă, 
nr.7, bl.B5G, sc.2, etj.1, ap.7, 
Judeţul Olt. Atribuie autori-
tatea părintească privind pe 
minorul Bilo Nikolas, născut la 
data de 08.07.2012, exclusiv 
mamei,  reclamanta Radu 
Paula. Obligă pârâtul la plata 
unei pensii de întreţinere în 
sumă de 250Lei  lună,  în 
favoarea  minorului  Bi lo 

Nikolas, născut la data de 
08.07.2012, ce va fi acordată 
începând cu data introducerii 
acţiunii 06.02.2020 și până la 
intervenirea unei cauze de stin-
gere sau modificare a obliga-
ţiei. Cu apel în termen de 30 
zile de la comunicare. Pronun-
ţată în ședinţa publică azi 
14.10.2020.

VÂNZĂRI TERENURI 
l Vând pădure foioase 4.2ha, 
Ștefan cel Mare, Jud.BC. 
Tel.0741.302.951.

DIVERSE
l SC Fidaco Davsil  SRL cu 
sediul în localitatea Vinga,DN 
69,KM 29+270 FN judetul 
Arad, dorește să obţină autori-
zaţie de mediu pentru punctul 
de  lucru  d in  loca l i ta tea 
Vinga,DN 69,KM 29+270,FN 
j u d e t u l  A r a d ,  t e l e f o n : 
0730125751, unde se desfă-
șoară activitatea de intreti-
n e r e a  s i  r e p a r a r e a 
autovehiculelor-spalatorie 
auto, cod CAEN 4520 având 
ca principale faze ale proce-
sului tehnologic următoarele: 
spalarea cu detergent  s i 
clatirea cu apa a autovehicu-
lelor. Măsurile de protecţie a 
factorilor de mediu: Apa: plat-
forma betonata prevazuta cu 
rigole, separator de produse 
petroliere, bazin vidanjabil 
pentru ape uzate. Aer: Cos de 
fum; Sol: platforme  betonate. 
Gestiunea deseurilor: pubele. 
Observaţiile publicului, formu-
late  în scris / informaţi i le 
privind potenţialul impact 
asupra mediului se depun/pot 
fi consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului 
Arad, Splaiul Mures, FN, 
t e l e f o n  0 2 5 7 / 2 8 0 3 3 1 ; 
0257/280996, in timp de zece 
zile lucratoare după data 
publicării prezentului anunţ.

l SC Rewe Projektentwic-
klung Romania SRL anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul „Construire complex 
comercial parter, accese auto și 

pietonale, amenajări exteri-
oare, sistematizare verticală, 
împrejmuire și organizare de 
șantier”, propus a fi amplasat 
în București, sector 5, Str.
Șoseaua Sălaj, nr.324-326. 
Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la 
sediul APM București, din 
București, sector 6, Aleea 
Lacul Morii, nr.1 și la sediul 
titularului SC Rewe Projekten-
twicklung Romania SRL, din 
strada Bușteni, nr.7, jud.Ilfov, 
sat Ștefăneștii de Jos, comuna 
Ștefăneștii de Jos, în zilele de 
luni-vineri, între orele 09:00-
12:00. Observaţiile publicului 
se primesc zilnic la sediul APM 
București.

l UPRUC CTR S.A.cu sediul 
în Făgăraș, str.Negoiu, nr.1, 
jud.Brașov, înregistrată la 
O R C  B r a ș o v  s u b  n r. 
J08/1094/1999, avand CUI 
12527609, informează investi-
torii și acționarii societății că 
Raportul aferent trimestrului 
III 2020, întocmit potrivit 
prevederilor Regulamentului 
A.S.F. nr.5/2018 și aprobat de 
conducerea societății este 
disponibil pentru cei interesați, 
în forma scrisă, la cerere, la 
sediul societății din Făgăraș, 
str. Negoiu, nr. 1, jud. Brașov și 
în format electronic pe websi-
te-ul societății: www.uprucctr.
com, secțiunea Relații cu 
investitorii, începând cu data 
de 28.11.2020.

l Referitor la anunțul publicat 
în cotidianul Jurnalul în data 
de vineri, 27.11.2020, la rubrica 
Anunțuri Diverse, denumirea 
firmei se va citi SC Nuclear 
NDT Research&Services SRL, 
nu SC Nuclear NDT Resear-
ch&Search SRL. Restul anun-
țului rămâne neschimbat.

l În temeiul art. 146 alin.(1) 
din Legea 85/2014 comunicăm 
deschiderea procedurii de fali-
ment a debitorului SC Enklean 
Romvest SRL, CIF: 33879020, 
J02/1248/2014,  dosar  nr. 
1617/108/2019* -Tribunalul 
Arad. Termen pentru depu-

nerea cererilor de creanţă la 
08.01.2021; Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comuni-
carea tabelului suplimentar al 
creanţelor la 08.02.2021; 
Termen pentru depunerea 
eventualelor contestații este de 
7 zile de la publicarea în Bule-
tinul Procedurilor de Insol-
venţă a tabelului suplimentar 
și pentru afișarea tabelului 
definitiv consolidat al crean-
ţelor la 08.03.2020. Lichidator 
judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL Filiala Timis

l S.C. C.P.W. Silvania Natura 
S.R.L., MUREȘ titular al 
Planului  Amenajamentul 
fondului forestier proprietate 
privata apartinand SC C.P.W. 
Silvania Natura S.R.L., Mures, 
organizat in U.P.I Ciresu 
C.P.W.,cu amplasamentul pe 
raza U.A.T.Sita Buzaului si 
U.A.T.Zagon, jud.Covasna, 
anunta publicul interesat 
asupra depuner i i  pr imei 
versiuni a planului la A.P.M.
Covasna in vederea obtinerii 
avizului de mediu. Informatiile 
privind varianta de plan inain-
tata pot fi consultate la sediul 
A.P.M.Covasna, Bdul Grigore 
Balan nr.10, Sfantu Gheorghe 
jud.Covasna, cod postal 52001, 
si  la sediul titularului in 
comuna Albesti, str.Baratilor 
nr.14, jud.Mures, in zilele 
lucratoare, de luni pana vineri, 
intre orele 8:00-14:00. Observa-
tiile publicului se primesc 
zilnic, in scris, la sediul A.P.M.
Covasna, in termen de 18 zile 
calendaristice de la data apari-
tiei ultimului anunt.

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul societatii Solar 
SA, cu sediul in Ploiesti, Str. Poli-
gonului, nr. 2, Judetul Prahova, 
inregistrata la Oficiul Registrului 
Comertului de pe langa Tribunalul 
Prahova sub nr. J29/1101/2001, 
avand CIF RO14344934, in 
temeiul  dispozit i i lor  Legi i 
nr.31/1990, republicata, cu comple-
tarile si modificarile ulterioare si 
ale actului constitutiv, convoaca 
Adunarea Generala Extraordinara 
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a Actionarilor societatii, pentru 
data de 07.01.2021, ora 9:00, care 
se va tine la sediul acesteia situat 
in Ploiesti, Str. Poligonului, nr. 2, 
Judetul Prahova, avand urma-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
de principiu a divizarii partiale a 
SOLAR S.A., prin desprinderea 
unei parti din patrimoniul sau si 
transferul ca un intreg in patrimo-
niul societatii beneficiare Ylioan 
Agro S.R.L., inregistrata la ORC 
Prahova sub nr. 29/1753/2013, 
avand CUI RO32449300, conform 
Proiectului de divizare ce se va 
intocmi in acest sens, in baza situa-
tiei financiare aferente datei de 
31.12.2020. 2. Aprobarea intocmirii 
proiectului de divizare si semnarea 
acestuia de catre administratorul 
societatii Solar S.A., domnul 
Andrei Aurelian, precum si a 
tuturor documentelor aferente, pe 
tot parcursul divizarii, inclusiv 
semnarea Protocolului de Preda-
re-Primire intre societatea divizata 
Solar S.A. si societatea beneficiara 
Ylioan Agro S.R.L. 3. Aprobarea, in 
conformitate cu prevederile art. 
2433 alin. (5) si art. 244 alin. (3) din 
Legea nr. 31/1990, modificata, ca 
nefiind necesare divizarii si in 
consecinta nu se vor intocmi: - 
raportul scris al administratorului, 
prevazut la art. 2432 din Legea nr. 
31/1990, republicata, - raportul de 
examinare al proiectului de divi-
zare de catre expert, prevazut la 
art. 2433 alin.(1) din Legea nr. 
31/1990, republicata. 4. Desem-
narea/imputernicirea unei persoane 
pentru indeplinirea formalitatilor 
necesare pentru publicarea si inre-
gistrarea Hotararii Adunarii Gene-
rale Extraordinare a Actionarilor la 
Oficiul Registrului Comertului de 
pe langa Tribunalul Prahova si a 
formalitatilor necesare inregistrarii 
divizarii la ONRC. La adunare pot 
participa toti actionarii, personal 
sau prin mandatar, conform dispo-
zitiilor statutare. In cazul in care 
nu se vor indeplini conditiile legale 
privind cvorumul si valabilitatea 
deliberarilor, Adunarea Generala 
Extraordinara a Actionarilor soci-
etatii SOLAR S.A., se va tine in 
data de 08.01.2021, la aceeasi ora, 
adresa si avand aceeasi ordine de 
zi.

LICITAȚII
l Primăria municipiului 
Alexandria, cu sediul în 
str. Dunării nr.139, cod 
fiscal 4652660, în confor-
mitate cu prevederile 
Hotărâr i i  Consi l iu lui 
Local al Municipiului 
A l e x a n d r i a  n r . 
201/29.06.2020, organi-
zează licitaţie publică 
pentru vânzarea unui 
teren în suprafaţă de 61,00 
mp., aparţinând dome-
niului privat de interes 
local  a l  municipiului 
Alexandria, cu numărul 
cadastral 25982, situat în 
strada Bucureşti, zona 
BLOC 212. Licitaţia va 
a v e a  l o c  î n  d a t a  d e 
16.12.2020 ora 10:00 la 
sediul Primăriei Munici-
piului Alexandria, str. 
Dunării, nr. 139. Docu-
mentaţia de licitaţie poate 
fi studiată şi achiziţionată, 
contra cost,  la sediul 
Primăriei municipiului 
Alexandria,  Serviciul 
Gestionare Patrimoniu 
Public şi Privat. Împotriva 
licitaţiei se poate face 
contestaţie în condiţiile 
Legii 554/2004, a conten-
ciosului administrativ, cu 
modificările şi completă-
rile ulterioare. Informaţii 
suplimentare se pot obţine 
la Serviciul Gestionare 
Patr imoniu Publ ic  ş i 
Privat din cadrul Primă-
riei municipiului Alexan-
dria , telefon 0247317732, 
int.132.”Clarificările 
privind licitaţia se pot 
obţine maxim până la data 
de 10.12.2020.

l Consiliul Local al Munici-
piului Petroşani, Serviciul 
Public Administrația Piețelor 
Petroşani organizează în  data 
de 11.12.2020, licitație deschisă 
cu strigare pentru închirierea 
boxelor nr, 16.17.20.21.22. 
23.24.26, situate la parterul 
halei din Piata Centrală Petro-
şani, În caz de neadjudecare se 
reorganizează o nouă licitație în 

data de 16.12.2020, Relații la 
sediul Serviciului Public Admi-
nistrația Piețelor, Loc. Petroşani 
Jud. Hunedoara str. N. Bălcescu 
nr. 10, telefon 0254542622.

l Cronos Team SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică bunuri mobile (firme 
luminoase - 2 buc = 907,2 lei, 
rafturi - 3 buc = 210, pompa vin 
- 8 buc = 480 lei, scanner 
Symbol - 1 buc - 90 lei, impri-
manta Lexmark - 1 buc = 90 lei, 
calculator Optilex + monitor + 
tastatura + mouse - 1 buc = 300 
lei, scaun birou - 1 buc = 112,50 
lei, birou - 1 buc = 90 lei, set 
masa + 4 scaune - 10 buc = 
1.200 lei, cuptor pizza -1 buc = 
1.410 lei, cuptor pizza - 1 buc= 
1.410 lei, mobilier lemn (lambriu 
+ grinzi) - 1 buc = 2.100 lei). 
Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar şi vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Lici-
taţia va avea loc în 10.12.2020, 
ora 10:00 la sediul lichidato-
rului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în 
data de 17.12.2020 aceeaşi oră, 
în acelaşi loc.

l Pacnet Concept Solutions SRL 
prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică in bloc la 
prețul de 298.238,67 lei + TVA 
bunuri mobile - echipamente IT 
furnizare servicii internet: sistem 
de securitate perimetru, plat-
forma monitorizare retea, cabinet 
echipamente, statie de baza LTE, 
echipament integrare, platforma 
operare retea, echipament 
energie electrica, 2 radiorelee 
microunde. Persoanele interesate 
vor cumpăra caietul de prezen-
tare de la lichidatorul judiciar şi 
vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu cel putin 
o zi înainte de data licitaţiei. Lici-
taţia va avea loc în 10.12.2020, 
ora 10:30 la sediul lichidatorului, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 

ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 
519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în data de 
17.12.2020 aceeaşi oră, în acelaşi 
loc.

l Optim Trans SA prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL 
scoate la vânzare prin licitaţie 
urmatoarele bunuri: autobuz 
Scania L113 pornind de la pretul 
de 14.458 lei+TVA si autobuz 
Renault R332A pornind de la 
pretul de 8.400 lei+TVA. Prețu-
rile sunt fara TVA. Persoanele 
interesate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul judi-
ciar in suma de 800 lei fara TVA 
şi vor depune documentele de 
participare la licitaţie cu cel putin 
o zi înainte de data licitaţiei, 
pana la ora 15:00. Licitaţia va 
avea loc în 07.12.2020, ora 11:00 
la sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va 
fi reluată în datele de 14.12.2020, 
21.12.2020 la aceeaşi oră, în 
acelaşi loc.

l SC Agecom SA- în reorgani-
zare judiciară, in judicial reorga-
nisation, en redressement, cu 
sediul social în loc. Baia Mare, 
str. Universităţii, nr. 41, jud. 
Maramureş, nr. de înregistrare la 
RC J24/72/1991 şi CUI: 2950279, 
prin administrator judiciar 
Reoinsolv Ipurl prin Andrişan 
Adrian, desemnat de Tribunalul 
M a r a m u r e ş  î n  D s  n r. 
996/100/2015, vinde la licitație 
publică, la cel mai mare preț 
oferit, următoarele bunuri din 
averea debitoarei: Hală Poligon 
de la locația ”Poligon Vechi”, Str. 
Universității, zona B, loc. Baia 
Mare, jud. Maramureş, înscrisă 
în CF 108405 Baia Mare, în 
suprafață totală de 6120 mp, cu 
AF 1967-1979. Preț evaluare: 
4.345.445 lei sau 918.000 euro. 
Prețul de pornire la licitație este 
de 100% din prețul de evaluare - 
Dacă un eventual adjudecatar nu 
plăteşte în termen de 30 de zile 
diferența de preț, pierde avansul 
plătit, urmând a se organiza o 
nouă licitație. Raportul de 
evaluare poate fi consultat la 

biroul administratorului judiciar. 
Licitația va avea loc în data de 
11.12.2020, ora 11:00 la sediul 
administratorului judiciar Reoin-
solv IPURL, din Baia Mare, str. 
George Coşbuc, nr. 25/A, et. 4, 
cam. 38, jud. Maramureş. Parti-
cipanții la licitație vor achita, în 
contul de insolvență al debitoarei, 
până în ziua licitatiei, o garanție 
de 10% din pretul de pornire al 
licitației; Pasul de licitație este de 
5% din prețul de pornire la lici-
tație. Informații suplimentare se 
pot obține la tel: 0745503123, 
0749803941

l Subscrisa, Consultant Insol-
vență SPRL, cu sediul social în 
Municipiul  Drobeta Turnu 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
jud. Mehedinți, înregistrată în 
RFO sub numărul: RFO II-0649, 
CIF 31215824, reprezentată de ec. 
Emil Popescu, în calitate de lichi-
dator judiciar al SC FIT Romania 
SRL cu sediul în Bucuresti, str.
Mircea Voda nr.43, bl.M32, et.2, 
ap.8, Sector 3, CUI:3683030, 
J40/4781/1993, aflata in procedura 
de faliment în faliment, in 
bankruptcy, en faillite în dosarul 
nr. 16556/3/2020, scoate la vanzare, 
conform hotararii adunarii credi-
torilor din data de 23.11.2020, 
urmatoarele bunuri imobile: Apar-
tament Cu 2 Camere, P/P+4, 
avand Sc = 46,61 mp, Su = 39,18 
mp si nr. cadastral provizoriu 671 
situat in Bârlad, Aleea Parc, nr.31, 
bl.C4, sc.B, parter, Jud.Vaslui, la 
pretul stabilit prin Raportul de 
evaluare nr. 126 din data de 
09.11.2020, respectiv 18.600 Euro 
exclusiv TVA (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii). 
Garsoniera, 2/P+4, avand Sc = 
31,50 mp., si Su aprox. = 25 mp., 
situat in Bârlad, str.General 
Naumescu (fosta str. Ceahlãu), 
nr.3, bl.Q114, sc.B, et.2, ap.58, 
Cartier Stadion, Jud.Vaslui, la 
pretul stabilit prin Raportul de 
evaluare nr. 127 din data de 
09.11.2020, respectiv 16.700 Euro 
exclusiv TVA (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii). Lichi-
datorul judiciar mentioneaza 
faptul ca bunurile imobile mai sus 
mentionate nu detin documentatie 
cadastrala. Titlul executoriu în 
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baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunurilor 
imobile descrise anterior o repre-
zinta Incheierea de sedinta din 
data de 27.07.2020 privind deschi-
derea procedurii de faliment 
impotriva debitoarei SC Fit 
Romania SRL, pronunțată de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a 
VII-A Civila, prin judecătorul - 
sindic în dosarul nr. 16556/3/2020. 
Licitaţia va avea loc la biroul lichi-
datorului judiciar din Dr.Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
jud.  Mehedinţi  la data de 
14.12.2020 orele 14:00. Informam 
toti ofertanţii care vor să participe 
la sedinta de licitaţie faptul că 
sunt obligaţi să depuna o garanţie 
reprezentand 10% din preţul de 
pornire al licitaţie pentru fiecare 
bun imobil in parte respectiv sa 
achiziționeze caietul de sarcini in 
cuantum de 500,00 lei Exclusiv 
TVA pentru fiecare bun imobil in 
parte, in contul unic de insolventa 
al debitoarei SC Fit Romania 
SRL, deschis sub nr. RO11BRMA 

0999100091916905 - Suc. Dr.Tr.Se-
verin pana la data de 11.12.2020 
orele 17:00. Invităm pe toti cei 
care vor să participe la şedinţa de 
licitaţie să transmita oferte de 
cumpărare şi documentele în 
copie xerox din care rezultă faptul 
că a fost achitată garanția de lici-
tație şi contravaloarea caietului de 
sarcină la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro. Avand in 
vedere măsurile de prevenire a 
răspândirii virusului Covid 19 
(Coronavirus), precum si a ordo-
nantelor militare emise, adminis-
tratorul judiciar recomanda ca 
participarea la licitatie sa aiba loc 
prin sistem de videoconferinta, iar 
in masura in care se doreste parti-
ciparea fizica se impune prezenta 
unui singur participant care sa 
respecte masurile impune de auto-
protectie (masca, manusi, etc.). 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor 
imobile descrise anterior sa anunte 
administratorul judiciar inainte de 
data stabilita pentru vânzare în 

termen, sub sanctiunea prevazută 
de lege. Relaţii suplimentare la 
t e l e f o a n e l e :  0 7 5 6 4 8 2 0 3 5 , 
0742592183 0252/354399, email 
office@ consultant-insolventa.ro 
sau la sediul lichidatorului judi-
ciar. Lichidator judiciar, Consul-
tant Insolventa SPRL, prin ec. 
Emil Popescu

PIERDERI
l Pierdut Atestat Profesional 
marfă şi persoane, titular: 
Craiciu Gheorghe. Îl declar nul.

l  Subsemnata Petculescu 
Gabriela, declar pierdut şi nul 
Certificatul de medic specialist, 
stomatologie generală, obținut în 
2003 şi ridicat de la DSP Dolj, în 
21.03.2011.

l Pierdut stampila in data de 
03.08.2020 s-a pierdut stampila 
societatii SC Nicolaescu Best 
Service SRL, marcata cu Costi-
sa-Fratautii Noi-Suceava, c.u.i.: 
RO40324839, J33/2029/2018, tip 
pocket, diametrul 30mm. O 
declar nula

l Pierdut Certificat de înregis-
trare şi Certificat constatator cf 
Lg. 359/2004 ale SC Bob’s Squad 
S p o r t  M a n a g e m e n t , 
J40/21000/2008, CUI:24878468, 
sediul social în Bucureşti, sector 6, 
str.Braşov, nr.14, bloc 2S14, scara 
1, etaj 9, apt.110. Le declar nule.

l Pierdut Certificat de clasifi-
care hotel nr. 29329/16.12.2015 si 
Fisa anexa, nr. 15068/ 16.12.2015 
si Fisa anexa, eliberate de Minis-
terul turismului pentru Hotel 
Subcetate. Le declar nule


