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OFERTE SERVICIU
SC Sun Caffe SRL, având CUI: 31464612, cu
sediul în Sat Ștefăneștii de Jos, Comuna Ștefăneștii de Jos, Strada Soarelui, Nr.7, Bloc C5,
Ap.3, CAM. NR.1, Județ Ilfov, angajează: Sofer
de autoturisme si camionete cu cod COR 8322013 posturi, Manipulant marfuri cu cod COR
933303- 2 posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul
transportului. Selecția are loc în data de
01.02.2022, ora 10.00, la sediul societății.
SC VILAMAR SRL, cu sediul în sat Corod,
nr.68/A, com.Culciu, jud.Satu Mare, angajează
Operator utilaj COR 834201 și Zidar COR
711203. CV-urile se transmit pe adresa: nicoletalazar29@yahoo.com. Detalii la telefon:
0745.828.444.
Patiseria Burek SRL din Galați angajează 1
lucrător bucătărie (spălător vase mari)- cod
COR 941201, condiții minime: studii primare
(8 clase), cunoștințe limba engleză. CV-urile se
depun pe e-mail la adresa: cameliabulearca@
yahoo.com. Vor fi luate în considerare
CV-urile primite până la data de 31.01.2022.
Selecția candidaților va avea loc în data de
01.02.2022 și constă în concurs de CV-uri.
Informații la telefon: 0757.908.018.
SC Magnicom SRL, având CUI: 5427038,
cu sediul în București, Sector 5, Strada Carol
Davila- Tronson III, Nr. 105-107, Etaj 1,
Apartament 3, angajează: Montator subansamble cu Cod COR 821103- 4 posturi.
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba
engleză, cunoștințe în domeniul comerțului.
Selecția are loc în data de 01.02.2022, ora
10.00, la sediul societății.

Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu
sediul în municipiul București, Str.Mihai Vodă
nr.4-6, Sectorul 5, organizează concurs pentru
ocuparea, cu personal recrutat din sursă externă,
a 2 posturi vacante de personal contractual la
Serviciul Administrativ, după cum urmează: 1
post de referent II și un 1 post de muncitor necalificat (spălător vehicule). Relaţii suplimentare se
pot obţine prin consultarea paginii de internet a
instituției: www.politiaromana.ro
Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu
sediul în municipiul București, Str.Mihai Vodă
nr.4-6, Sectorul 5, organizează concurs pentru
ocuparea, cu personal recrutat din sursă externă,
a 3 posturi vacante de personal contractual la
Serviciul Administrativ, după cum urmează: 1
post de muncitor calificat IV (zugrav universal) și
2 posturi de muncitor calificat IV (electrician de
întreținere în construcții). Relaţii suplimentare se
pot obţine prin consultarea paginii de internet a
instituției: www.politiaromana.ro
Societatea SC Construct Logistic S.R.L., cu
sediul social în loc.Voluntari, strada Carpați
nr.36, Construcția C2, camera 1, jud.Ilfov, înregistrată cu J23/1956/2020, CUI: 42569746, angajează: Dulgher (exclusiv restaurator), cod
COR-711501 -24 posturi, Fierar betonist, cod
COR-711402 -24 posturi, și Zidar pietrar, cod
COR-711203 -12 posturi. Pentru CV, la adresa de
e-mail: igen92241@gmail.com
Societatea Eurodidactica S.R.L., cu sediul
social în loc.Otopeni, str.Drumul Gării Balotești,
nr.20, județul Ilfov, înregistrată cu J23/3110/2010,
CUI: 21693430, angajează: Muncitor necalificat
la asamblarea, montarea pieselor, cod
COR-932906 -3 posturi. Pentru CV, la adresa de
e-mail: financiar@eurodidactica.ro

Inspectoratul General al Poliţiei Române,
cu sediul în municipiul București, Str.Mihai
Vodă nr.4-6, Sectorul 5, organizează concurs
pentru ocuparea, cu personal recrutat din
sursă externă, a postului vacant de personal
contractual de corector II, la Centrul de Informare și Relații Publice. Relaţii suplimentare
se pot obţine prin consultarea paginii de
internet a instituției: www.politiaromana.ro

SC Fagia SRL, din comuna Malaia, nr.419,
jud.Vâlcea, angajează 3 Tâmplari universali, cu
cod COR-752201, și 2 Muncitori necalificați la
asamblarea, montarea pieselor, cu cod
COR-932906. Se solicită cunoștințe de limba
engleză. Se oferă salariu brut 2.550Lei. Relații la
telefon: 0785.106.416. CV-urile se pot trimite la
adresa de e-mail: documentesuport@gmail.com
până la data de 07.02.2022.

Inspectoratul General al Poliţiei Române,
cu sediul în municipiul București, Str.Mihai
Vodă nr.4-6, Sectorul 5, organizează concurs
pentru ocuparea, cu personal recrutat din
sursă externă, a postului vacant de personal
contractual de inspector de specialitate, la
Direcția de Logistică. Relaţii suplimentare se
pot obţine prin consultarea paginii de internet
a instituției: www.politiaromana.ro

SC Lenory SRL, din comuna Voineasa, nr.46,
jud.Vâlcea, angajează 2 Gateriști la tăiat bușteni,
cu cod COR-817224, 2 Fasonatori cherestea, cu
cod COR-817226, și 5 Manipulanți mărfuri, cu
cod COR-933303. Se solicită cunoștințe de limba
engleză. Se oferă salariu brut 2.550Lei. Relații la
telefon: 0785.106.416. CV-urile se pot trimite la
adresa de e-mail: documentesuport@gmail.com
până la data de 07.02.2022.

SC Don Pedro SRL, din comuna Budești, jud.
Vâlcea, angajează 5 Manipulanți mărfuri, cu cod
COR-933303, 1 Automatist, cu cod COR-742201,
2 Strungari universali, cu cod COR-722413, 1
Maistru mecanic, cu cod COR-311508. Se solicită
cunoștințe de limba engleză. Se oferă salariu brut
2.550Lei. Relații la telefon: 0785.106.416. CV-urile
se pot trimite la adresa de e-mail: documentesuport@gmail.com până la data de 07.02.2022.
S.C. Deltamed SRL angajeaza montatori subansamble si maistrii montaj. Cerinte obligatorii: 1.
Studii medii/scoala profesionala 2.Experienta pe o
pozitie similiara, minim 1 an (montatori subansamble)/ minim 3-5 ani (maistrii montaj) in automotive si confectii metalice. 3.Cunostinte temeinice in
interpretarea desenelor tehnice. Cautam persoane
responsabile, atente la detalii si pasionate de domeniul tehnic Beneficii: transport asigurat spre si de la
locul de munca, tichete de masa, bonusuri si prime
cu ocazia diferitelor evenimente si in functie de
performante. Locatie: com.Gilau, jud.Cluj CV-urile
pot fi depuse la secretariat, la sediul firmei din Gilau,
Ferma.8, Hala 20-21 sau pot fi trimise pe adresa de
e-mail cariere@deltamed.ro, pana cel tarziu la data
de 31.01.2022, ora-14:00. Persoanele interesate pot
apela pentru mai multe detalii la unul dintre numerele de telefon +40.739.930.074/ +40.264.371.568,
persoana de contact Elena Tulbure.
Școala Gimnazială „Ion Preotu” Troianul, cu
sediul în comuna Troianul, str.Viitorului nr.14, judeţul
Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante, de: muncitor fochist,
conform H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura la sediul instituției astfel: -Proba scrisă în
data de 22.02.2022, ora 09.00; -Proba interviu în data
de 23.02.2022, ora 09.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice: -studii (obligatoriu): medii
(minim 10 clase); -vechime (obligatoriu): 5 ani în
câmpul muncii; -curs de fochist autorizat ISCIR sau
în curs de autorizare/persoană autorizată. 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 „Ion Preotu” Troianul.
Relaţii suplimentare la sediul: Școlii Gimnaziale „Ion
Preotu” Troianul, persoană de contact: Neagu Irina,
telefon 0762.055.782, fax 0247/328.002.

CITAŢII
Numita Anca Maria este citată în data de
10.02.2022, la Judecătoria Turda, în calitate de
pârât, în dosar nr. 5084/328/2021.
Numita Jani Ghizela este citată în data de
15.03.2022, la Judecătoria Turda, în calitate de
pârâtă în dosar nr. 5138/328/2021.

Numitul Burlacu Viorel, cu ultimul domiciliu
cunoscut în sat Probota, comuna Probota, cod
poștal 707395, este citat la Judecătoria Iași, în
data de 15 februarie 2022, ora 08:30, completul
C17, în calitate de pârât, în dosarul nr.
25649/245/2021, având ca obiect „înlocuire
amendă cu muncă în folosul comunității”, în
procesul cu UAT Comuna Probota, județul Iași.
Numitele, Rusu Romița, Rusu Valeria și Rusu
Corina, toate cu ultimul domiciliu cunoscut în
mun. Sibiu, str. Intrarea Siretului, nr. 6, sc. C, et.
2, ap. 35, jud. Sibiu, sunt citate la Judecătoria
Săveni, jud. Botoșani în data de 17.02.2022, ora
10:00, cu mențiunea personal la interogatoriu, în
calitate de pârâte în dosarul nr. 1422/297/2019 ce
are ca obiect ieșire din indiviziune, în care reclamantă este numita Formagiu Litizia.
Pârâții Judetiu Simion, Judetiu Nastasia, Selegean
Dumitru sunt citați în 24.02.2022 la Judecătoria
Bistrița în dosar civil nr.5655/190/2020- uzucapiune.

DIVERSE
Gallery Hotel Art SRL cu sediul în Bucuresti
Sector 1, Str. Clopotarii Vechi nr. 10, titular al
activității: restaurante, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obținere a autorizației de mediu pentru puctul de lucru amplasat în
Bucuresti Sector 1, Str. Clopotarii Vechi nr. 10.
Informații privind documentația depusă pot fi
obținute la sediul Agentia Pentru Protectia
Mediului Bucuresti, Aleea Lacul Morii nr. 1, Sector
6, în zilele de luni-joi, între orele 09:00-15:00 și
vineri între orele 09:00-13:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bucuresti, pe
toată durata derulării procedurii de autorizare.
Subscrisul Cabinet Individual de Insolventa
Ciulianu Elena-Cozmina, reprezentata prin reprezentată prin Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate de
administrator judiciar al OCG Trading SRL
desemnat prin sentinta civila nr. 246/26.01.2022,
pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Secţia a VII-a
Civila in dosar nr. 26058/3/2021 notifică deschiderea
procedurii insolventei prevazuta de Legea nr.
85/2014 împotriva OCG Trading SRL, cu sediul
social in București, Sectorul 4, Str. Ipotesti, Nr. 7,
Ap.1 CUI 30857133, nr. de ordine in registrul comertului J40/15455/2013. Persoanele fizice si juridice
care inregistreaza un drept de creanta impotriva
OCG Trading SRL, vor formula declaratie de
creanta care va fi inregistrata la grefa Tribunalului
Bucuresti - Secţia a VII-a Civila, cu referire la
dosarul nr. 26058/3/2021 in urmatoarele conditii: a)
termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului
14.03.2022; b) termenul de verificare a creantelor, de
intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante 04.04.2022; c) termenul pentru

intocmirea si afisarea tabelului definitiv la
29.04.2022; d) data primei sedinte a adunarii generale a creditorilor 11.04.2022, ora 14.00; e) adunarea
generala a asociatilor la data de 09.02.2022, ora
14.00 la sediul administratorului judiciar.
Radulescu Stefan, avand domiciliul în Comuna 1
Decembrie, jud. Ilfov, titular al proiectului:
„P.U.Z.-dezmembrare teren si construire locuinte
unifamiliale in regim izolat, imprejmuire, organizare
santier si utilitati”, in jud. Ilfov, Com. Snagov, T133,
P460/3/9, Nr.Cad.111272, anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de
mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima
versiune a planului poate fi consultata la sediul
Agentiei Protectia Mediului.Ilfov din:Aleea Lacul
Morii, nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil), Sector 6,
de luni pana joi intre orele 9:00-11:00. Observatii și
sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov in
termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Cristian Impex S.R.L., titular al proiectului:
„Extindere rețea de colectare, recepție, depozitare,
condiționare cereale”, propus a fi amplasat în
comuna Poarta Albă, str.Coloniilor, nr.1D, lot 2,
nr.cadastral 103406, județul Constanța, anunţă
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către APM Constanța: nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra
mediului, în cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de
încadrare și motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul Agenției pentru Protectia
Mediului Constanța, din municipiul Constanța, str.
Unirii, nr.23, județul Constanța, zilnic, între orele
9.00-13.00, precum și la următoarea adresă de
internet: http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

ANUNȚURI
Anunţ public. Comuna Fărcașa, cu sediul în
localitatea Fărcașa, str.Independenței, nr.59,
județul Maramureș, telefon: 0262.266.001, fax:
0262.266.003, titular al planului/programului:
„elaborare plan urbanistic general pentru UAT
Fărcașa, Județul Maramureș”, aAnunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a
avizului de mediu pentru planul/programul
menţionat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi
consultată la sediul titularului din localitatea
Fărcașa, str.Independenței, nr.59, județul Maramureș, în zilele de luni-joi, între orele 09.00-15.00
și la sediul APM Maramureș, strada Iza, nr.1A,
localitatea Baia Mare, judeţul Maramureș, în
zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.30 și vineri,
între orele 08.00-14.00. Observaţii/comentarii și
sugestii se primesc în scris la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Maramureș, str.Iza,
nr.1A, cod poștal 430073, fax 0262.275.222,
e-mail office@apmmm.anpm.ro, în termen de 18
zile de la data publicării anunţului.
Pîrlea Laurenţiu Cristian, cu domiciliul în oraș
Năvodari, str. Tașaul, bl. T3, sc. D, et. 4, ap. 66,
jud. Constanţa, titular al notificării privind: PUZ
– introducere în intravilan și parcelare teren
pentru ansamblu rezidenţial (locuire și dotări
aferente), amplasat în com. Corbu, sat Corbu,
parcela A573/20, jud. Constanţa, anunță publicul
interesat că, în urma parcurgerii etapei de încadrare din ședința CSC din data de 19.01.2022, s-a
luat decizia supunerii procedurii de adoptare
fără aviz de mediu. Publicul poate formula
comentarii privind decizia etapei de încadrare pe
care le transmite în scris Agenției pentru
Protecția Mediului Constanţa, str. Unirii, nr. 23,
tel/ fax 0241/546696, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.

COMUNICAT
Societatea “Germina Agribusiness” S.A. anunta
plata dividendelor interimare la 30.09.2021in
conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F.
nr. 5/2018 si ale Legii nr. 24/2017. Societatea
Germina Agribusiness S.A. (Emitent), avand Codul
Unic de Inregistrare RO 351290, inmatriculata la
Registrul Comertului sub nr. J40/895/1991, cu
sediul social in Mun. Bucuresti, Str. Delea Veche nr.
24, Corp A, Modulele M2, M3, M4 si M5, Etaj 10,
sector 2, anunta plata dividendelor interimare la
data de 30.09.2021, cu incepere din data de
04.03.2022 (stabilita ca „Data Platii” prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
nr. 64 din data de 27.01.2022). Actionarii indreptatiti sa beneficieze de dividende, proportional cu cota
de participare la capitalul social subscris si varsat,
sunt numai acei actionari inregistrati la data de
15.02.2022 in Registrul actionarilor Societatii
furnizat de catre Depozitarul Central S.A. (stabilita
ca „Data de Inregistrare” prin Hotararea Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor nr. 64 din data de
27.01.2022). Ex-Date stabilita prin Hotararea
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 64
din data de 27.01.2022 este data de 14.02.2022.
Valoarea bruta a dividendului ce urmeaza a fi
platita este de 0,72 lei/actiune. Impozitul pe dividende va fi retinut la sursa de catre Emitent, acolo
unde este cazul, conform reglementarilor legale in
vigoare la Data Platii, iar actionarii vor incasa
dividendele la valoarea neta. Dividendele vor fi
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distribuite actionarilor incepand cu data de
04.03.2022, prin intermediul Depozitarului Central
S.A. („Depozitarul Central”) si al participantilor la
sistemul de compensare-decontare si registru al
Depozitarului Central S.A. („Participanti”, intermediari in conformitate cu art. 2 alin. (1) pct. 20
din Legea nr. 24/2017, care au incheiat contract de
participare la sistemul Depozitarului Central).
Obligatia de plata a dividendelor nete cuvenite
actionarilor indreptatiti este supusa prevederilor
generale in materia prescriptiei, fiind prescrisa
incepand cu data de 05.03.2025, in termen de 3
(trei) ani de la data inceperii platii, respectiv
04.03.2022. Agentul de plata desemnat de catre
Emitent este Banca Comerciala Romana („Agent
de Plata”), avand sediul social in Mun. Bucuresti,
Calea Plevnei nr 159, Business Garden Bucharest,
cladirea A, etajul 6, sector 6, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului sub nr. J40/90/1991, Cod
Unic de Inregistrare 361757. “Procedura privind
plata dividendelor interimare la 30.09.2021” poate
fi consultata accesand: i) website-ul Societatii www.
germina.ro sectiunea Informatii Investitori, ii)
website-ul Depozitarului Central, https://www.
roclear.ro/Emitenti/Dividende; iii) website-ul Bursei
de Valori Bucuresti https://m.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.
aspx?s=SEOM. Informatii suplimentare se pot
obtine la sediul social al Emitentului din Mun.
Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Modulele M2, M3, M4 si M5, Etaj 10, sector 2, in fiecare
zi lucratoare, intre orele 09:00 –16:00. Societatea
Germina Agribusiness S.A. Director General –
Presedinte Consiliul de Administratie Iuliana
Cernat.

SOMAŢII
Prin cererea înregistrată sub Dosar
nr.1250/238/2021 la Judecătoria Gurahonţ,
petenții Oberșan Gheorghe și Oberșan Lucreția,
ambii domiciliați în mun. Arad, str. Zimbrului, nr.
48, jud. Arad, au solicitat înscrierea dreptului de
proprietate pe titlul de uzucapiune asupra imobilului casă cu nr. adm. 175 Prunișor, corespunzător
cotei de 48/72 părți de sub B1, B2, B3 din C.F nr.
303148 Sebiș (CF vechi 29 Prunișor), nr. top.
59-60 casă, curte și grădină în suprafață de 2877
m.p, aceste cote fiind înscrise pe proprietarii tabulari: -sub B1 - defuncta Iov Lucreția, decedată la
18.03.1953, pe titlu de donație; -sub B2 - defuncta
lov Lucreția, decedată la 18.03.1953, pe titlu de
donație; -sub B3 - defuncta Blaj Lucreția, decedată la 22.03.1992, pe titlu de succesiune. Petenții
susţin că au folosit acest imobil împreună cu
antecesorii săi de peste 20 de ani în mod public,
pașnic, continuu și sub nume de proprietari în
localitate. În urma acesteia sunt somaţi în baza
art.130 din Decretul-Lege nr.115/1938 toți cei
interesați ca, de îndată, să înainteze opoziție la
Judecătoria Gurahonţ, deoarece în caz contrar în
termen de o lună de la această publicare se va
proceda la rezolvarea cererii.
Prin cererea inregistrată pe rolul Judecătoriei
Gurahont, sub nr. 1322/238/2021, posesorul
LUSCĂ BIANCA CODRUȚA, cu domiciliul în
Chisindia, nr. 58, jud. Arad, a invocate dobandirea
prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra
imobilului inscris in CF 302939 Chisindia, nr. top.
282-283/a, teren intravilan în suprafață de 1080
mp, asupra cărora figurează în CF ca proprietar

tabular lov Suba. Reclamantul susține că a folosit
acest imobil de peste 20 de ani în mod public,
pasnic, continuu și sub nume de proprietar. Toți
cei interesați sunt somaţi ca, în baza prev. art. 130
din Legea nr. 115/1938, de indată, să înainteze
opoziție la Judecătoria Gurahont deoarece in caz
contrar în termen de o lună de la această publicare
se va proceda la rezolvarea cererii.
Dosar nr. 2450/246/2021. Somaţie. Prin cererea
înregistrată sub dosar nr.2450/246/2021 privind pe
reclamanţii Borha Gheorghe-Vasile și Borha
Letiţia, ambii cu domiciliul în comuna Beliu,
nr.432, judeţul Arad, în contradictoriu cu pârâta
Dan Elena-Cornelia, cu domiciliul în comuna
Dezna, nr. 7, judeţul Arad, care solicită că au
dobândit în devălmășie, prin uzucapiune, dreptul
de proprietate asupra cotei de: -10/140 părţi din
imobilul teren intravilan înscris în cartea funciară
nr.303346 Beliu, nr.CF Vechi 287 Bochia, identificat prin numărul topografic 81,82, teren intravilan în suprafaţă de 2256mp de sub A.1 și asupra
cotei de 10/140 părţi din imobilul supraedificat
construcţie-casă nr.44 din Bochia, înscrisă în
cartea funciară conform actului nr.9 din 6 martie
1971, de sub B.3; -4/140 părţi din imobilul teren
intravilan înscris în cartea funciară nr. 303346
Beliu, nr.CF Vechi 287 Bochia, identificat prin
numărul topografic 81,82, teren intravilan în
suprafaţă de 2256mp, de sub A.1 și asupra cotei de
4/140 părți din imobilul supraedificat construcţie-casă nr.44 din Bochia, înscrisă în cartea
funciară nr.303346 Beliu, nr.CF Vechi 287 Bochia,
identificat prin numărul topografic 82 de sub A
1.1. prin uzucapiunea de 20 de ani de la moartea
proprietarului tabular, defunctul Borha Ioan,
decedat la data de 5 martie 1971, de sub B2,
conform actului nr.9 din 6 martie 1971, de sub B.1;
-20/140 părţi din imobilul teren intravilan înscris
în cartea funciară nr.303346 Beliu, nr.CF Vechi
287 Bochia, identificat prin numărul topografic
81.82, teren intravilan în suprafaţă de 2256mp, de
sub A.1 și asupra cotei de 20/140 părţi din imobilul
supraedificat construcţie-casă nr.44 din Bochia,
înscrisă în cartea funciară nr.303346 Beliu, nr.CF
Vechi 287 Bochia, identificat prin numărul topografic 82, de sub A 1.1 prin uzucapiunea de 20 de
ani de la moartea proprietarului tabular, defunctul
Borha loan, decedat la data de 5 martie 1971,
conform actului nr.9 din 6 martie 1971, de sub B4;
-6/140 părţi din imobilul teren intravilan înscris în
cartea funciară nr.303346 Beliu, nr.CF Vechi 287
Bochia, identificat prin numărul topografic 81.82,
teren intravilan în suprafaţă de 2256mp, de sub
A.1 și asupra cotei de 6/140 părţi din imobilul
supraedificat construcţie-casă nr.44 din Bochia,
înscrisă în cartea funciară nr.303346 Beliu, nr.CF
Vechi 287 Bochia identificat prin numărul topografic 82 de sub A 1.1 prin uzucapiunea de 20 de
ani de la moartea proprietarului tabular, defunctul
Borha loan, decedat la data de 5 martie 1971,
conform actului nr.9 din 6 martie 1971, de sub B5.
Total cotă 50/140, în urma defunctului Borha loan
de sub A.1 și A 1.1, (sub B1, B2, B3, B4 și B5).
-20/140 părţi din imobilul teren intravilan înscris
în cartea funciară nr.303346 Beliu, nr.CF Vechi
287 Bochia identificat prin numărul topografic
81.82, teren intravilan în suprafaţă de 2256mp de
sub A.1 și asupra cotei de 20/140 părţi din imobilul
supraedificat construcţie-casă nr.44 din Bochia,
înscrisă în cartea funciară nr.303346 Beliu, nr.CF
Vechi 287 Bochia, identificat prin numărul topo-

grafic 82 de sub A 1.1 prin uzucapiunea de 20 de
ani de la moartea proprietarului tabular, defuncta
Lazăr Irina, căsătorită Borha, decedată la data de
14 decembrie 1968, conform actului nr.124 din 15
decembrie 1968, de sub B.6. Total cotă după cei
doi defuncţi 70/140 de sub A.1 și A 1.1 (de sub B1,
B2, B3, B4, B5 și B6). În urma acesteia, în baza
art.130 din Decretul-Lege nr.115/1938, sunt somaţi
toţi cei interesaţi de îndată să înainteze opoziţie la
Judecătoria Ineu, deoarece, în caz contrar, în
termen de o lună de la această ultimă publicare, se
va proceda la soluţionarea cererii. Prezenta
somaţie se va afișa timp de o lună la avizierul
Judecătoriei Ineu și la Primăria Comunei Beliu.

LICITAŢII
S FISE Electrica Serv SA -Punct de lucru
Târgoviște, cu sediul în str.Calea Domnească,
nr.236, jud.Dâmboviţa, organizează în data de
09.02.2022 acțiune de vânzare mijloace fixe. Lista
cu mjloacele fixe supuse procesului de valorificare, precum și documentația de licitație se pot
ridica de la sediul punctului de lucru. Pentru
mijloacele fixe care nu vor fi adjudecate în prima
ședință se vor organiza, după caz, încă patru
ședințe, la interval de 7 (șapte) zile, conform
documentației de licitație. Persoane de contact:
-Eugen Ionică, telefon: 0722.243.937, -Valerica
Mănăilă, telefon: 0786.809.407.
Compania Energopetrol SA, societate in
reorganizare, prin administrator judiciar Andrei
Ioan IPURL, vinde prin licitatie publica, apartamentul nr. 1, parter, compus din camera-birou,
bucatarie, baie, hol, in suprafata de 42 mp si
cota indiviza din teren 19/422, numar cadastral
72783/C3/U16, situat in Moreni, Str. Industriilor,
nr. 4A, Judetul Dambovita, la pretul de 8.000

euro, fara TVA. Licitatia se va organiza la sediul
administratorului judiciar in data de 04.02.2022
ora 13:00, iar in cazul in care bunul nu va fi
valorificat, aceasta este reprogramata pentru
data de 07.02.2022, 09.02.2022, 11.02.2022,
14.02.2022, 16.02.2022, 18.02.2022, 21.02.2022,
23.02.2022, 25.02.2022, 28.02.2022, 02.03.2022,
04.03.2022, 07.03.2022, 09.03.2022, la aceeasi
ora si aceeasi adresa. Cererile de inscriere la
licitatie se depun in original la sediul administratorului judiciar insotite de toate documentele
prevazute in regulamentul de vanzare.
Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 48 de
ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe
relatii, precum si achizitionarea regulamentului
de vanzare se pot obtine de la administratorului
j u d i c i a r, l a n u m e r e l e d e t e l e f o n
0723357858/0244597808, email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.
Emalt SRL, societate in faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, vinde prin
licitatie publica, proprietatea imobiliara situata in
Orasul Urlati, Str. 1 Mai, nr. 10E, Judetul
Prahova, reprezentata de constructia C1 Magazin materiale de constructii, imobil neinscris in Cartea Funciara – fara numar cadastral,
regim inaltime Parter, cu suprafata construita
desfasurata de 132,10 mp. Terenul pe care este
edificata constructia mai sus mentionata, nu face
obiectul vanzarii. Pretul de vanzare este de
30.751 euro, fara TVA. Pretul bunurilor mai sus
mentionate, este diminuat cu 50 % fata de pretul
de evaluare, in conformitate cu Hotararea Creditorilor nr. 1147/04.11.2021. Licitatia se va organiza la sediul lichidatorului judiciar in data de
04.02.2022 ora 11:00, iar in cazul in care bunul nu
va fi valorificat, aceasta este reprogramata pentru
data de 07.02.2022, 09.02.2022, 11.02.2022,

14.02.2022, 16.02.2022, 18.02.2022, 21.02.2022,
23.02.2022, 25.02.2022, la aceeasi ora si aceeasi
adresa. Cererile de inscriere la licitatie se depun
in original la sediul lichidatorului judiciar insotite
de toate documentele prevazute in regulamentul
de vanzare. Inscrierea la licitatie se poate efectua
cu 48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai
multe relatii, precum si achizitionarea regulamentului de vanzare se pot obtine de la lichidatorul judiciar, la numerele de telefon
0723357858/0244597808, email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.
Debitorul SC Valleriana Medics Consult SRL - in
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si
Asociatii S.P.R.L., scoate la vanzare: Bunul mobil
apartinand SC Valleriana Medics Consult SRL - in
faliment, pretul de pornire al licitatiei fiind diminuat cu 80% fata de cel stabilit prin Raportul de
evaluare, exclusiv TVA, respectiv Echipament
Multix Select Dr. Pretul caietului de sarcini este de
500 de lei, exclusiv TVA si se achita prin OP in
contul nr. RO 43 INGB 5514 9999 0051 3726
deschis la Ing Bank – Sucursala Dorobanti, pe
seama lichidatorului judiciar Dinu Urse si Asociatii SPRL sau in numerar la sediul ales al lichidatorului judiciar din București, Str. Buzesti nr. 71, et. 5,
sector 1. Garantia de participare la licitatie, in
valoare de 10% din pretul de pornire al licitatiei
pentru bunul mobil pentru care se liciteaza, va fi
platita in lei la cursul BNR din data efectuarii
platii, pe seama debitoarei SC Valleriana Medics
Consult SRL in contul de lichidare nr.
RO90BREL0002000930180101 deschis la Libra
Internet Bank. Participarea la licitatie este conditionata de depunerea dovezii de achitare a caietului
de sarcini cat si de dovada achitarii garantiei de
participare la licitatie care se vor depune in original
la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucu-
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Supliment Anunţuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
resti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1, cel mai tarziu
cu o zi inainte de data si ora stabilite pentru
sedinta de licitatie. Prima sedinta de licitatie a fost
fixata in data de 09.02.2022 , ora 14.00 iar daca
acestea nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele
sedinte de licitatii vor fi in data de: 16.02.2022,
23.02.2022, 02.03.2022, 09.03.2022, ora 14.30. Toate
sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr.71,
et.5, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com.
1.Informații generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei
Beclean, Str. Principală nr.196, județul Brașov,
telefon 0268/518.668, fax 0368/435.088, e-mail:
secretariat@comunabeclean.ro, cod fiscal 4443426.
2.Informații generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: imobil teren și luciu de
apă în suprafață totală de 3,51 Ha, identificat cu
nr.cadastral 101174, înscris în CF101174 și nr.cadastral 101171, înscris în CF101171 (neproductiv
14.500mp și ape stătătoare 15.500mp +5.100mp),
aparținând domeniului public al Comunei Beclean,
conform H.C.L. nr.67/24.08.2021 și temeiului legal
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Beclean.
3.2.Denumirea și adresa serviciului /compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Registratura Primăriei Comunei Beclean, Str.Principală nr.196, județul Brașov. 3.3. Costul și condiţiile
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: 150 de lei, care se achită cu numerar la
Casieria Primăriei Comunei Beclean, Str.Principală
nr.196, județul Brașov. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.02.2022, ora 15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere
a ofertelor: 21.02.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei
Comunei Beclean, Str.Principală nr.196, județul
Brașov. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: un exemplar original. 5.Data
și locul la care se va desfășura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 22.02.2022, ora 10.00, la
sediul Primăriei Comunei Beclean, Str.Principală nr.
196, județul Brașov. 6.Denumirea, adresa, numărul
de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Brașov,
municipiul Brașov, Bd.15 Noiembrie nr. 45, județul
Brașov, telefon 0268/419.615, fax 0268/418.054,
e-mail: trbrasov@just.ro. 7.Data transmiterii anun-

ţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 28.01.2022.
1.Informații generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei
Beclean, Str.Principală nr.196, județul Brașov,
telefon 0268/518.668, fax 0368/435.088, e-mail:
secretariat@comunabeclean.ro, cod fiscal 4443426.
2.Informații generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: imobil teren și luciu de
apă în suprafață totală de: 6,81Ha, identificat cu
nr.cadastral 101172, înscris în CF101172 (neproductiv 18.600 mp și ape stătătoare 49.500mp),
aparținând domeniului public al Comunei Beclean,
conform H.C.L. nr. 67/24.08.2021 și temeiului legal
O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Beclean.
3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Registratura Primăriei Comunei Beclean, Str.Principală nr.196, județul Brașov. 3.3.Costul și condiţiile
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: 150 de lei, care se achită cu numerar la
Casieria Primăriei Comunei Beclean, Str.Principală
nr.196, județul Brașov. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.02.2022, ora 15.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 21.02.2022, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Comunei Beclean, Str.Principală
nr.196, județul Brașov. 4.3.Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar
original. 5.Data și locul la care se va desfășura
sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
22.02.2022, ora 11.30, la sediul Primăriei Comunei
Beclean, Str.Principală nr.196, județul Brașov. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ
a Tribunalului Brașov, municipiul Brașov, Bd.15
Noiembrie nr.45, județul Brașov, telefon
0268/419.615, fax 0268/418.054, e-mail: trbrasov@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
28.01.2022.
1.Informații generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei
Beclean, Str. Principală nr.196, județul Brașov,
telefon 0268/518.668, fax 0368/435.088, e-mail:

secretariat@comunabeclean.ro, cod fiscal 4443426.
2.Informații generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: imobil teren și luciu de
apă în suprafață totală de: 7,54Ha, identificat cu
nr.cadastral 101170, înscris în CF101170 (neproductiv 49.600 mp și ape stătătoare 25.800mp),
aparținând domeniului public al Comunei Beclean,
conform H.C.L. nr. 67/24.08.2021 și temeiului legal
O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Beclean.
3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Registratura Primăriei Comunei Beclean, Str.Principală nr.196, județul Brașov. 3.3.Costul și condiţiile
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: 150 de lei, care se achită cu numerar la
Casieria Primăriei Comunei Beclean, Str.Principală
nr.196, județul Brașov. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.02.2022, ora 15.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 21.02.2022, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Comunei Beclean, Str. Principală
nr.196, județul Brașov. 4.3.Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar
original. 5.Data și locul la care se va desfășura
sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
22.02.2022, ora 13.00, la sediul Primăriei Comunei
Beclean, Str.Principală nr.196, județul Brașov. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ
a Tribunalului Brașov, municipiul Brașov, Bd.15
Noiembrie nr.45, județul Brașov, telefon
0268/419.615, fax 0268/418.054, e-mail: trbrasov@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
28.01.2022.
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
Lungulețu, sat Lungulețu, Str.Principală, nr.64,
județul Dâmbovița, telefon 0245/717.502, fax
0245/717.434, email: lunguletu_primaria@yahoo.
com, cod fiscal 4402752. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: Suprafață de 2mp în
incinta Primăriei Lungulețu, sat Lungulețu, județul
Dâmbovița, Str. Principală, nr.64, aparține domeniului public al Comunei Lunguletu, pentru instalare unui bancomat, conform H.C.L.
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nr.95/17.12.2021 și temeiului legal: O.U.G.
nr.57/03.07.2019, art.332-333. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de
la sediul instituției, Compartimentul Secretariat.
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 Compartimentul
Secretariat din cadrul Primăriei Lungulețu, Str.
Principală, nr.64, județul Dâmbovița. 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:
Costul documentației de atribuire este de 50Lei/
exemplar și se achită la Casieria Primăriei Comunei
Lungulețu. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.02.2022, ora 16.00. 4.Informații privind
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:
24.02.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Secretariat Primăriei Comunei
Lungulețu, Str.Principală, nr.64, județul Dâmbovița.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în
două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.
5.Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 24.02.2022, ora
13.00, Sala de ședințe a Primăriei Comunei Lungulețu, Str.Principală, nr.64, județul Dâmbovița. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Dâmbovița, Târgoviște, Str.
Calea București, nr.3, judeţul Dâmboviţa, telefon
0245/612.344, fax 0245/216.622, e-mail: tr-dambovita-arh@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 28.01.2022.
1.Informaţii generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Comuna Țepu, Țepu,
str.Ștefan cel Mare, nr.204, județul Galați, telefon:
0236/869.002, fax: 0372/895.803, mobil:
0732.334.423, e-mail: primariatepu@yahoo.com.
2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: Concesiune teren în
suprafață de 16.600mp situat în comuna Țepu,
județul Galați, identificat cu nr.cadastral 100202,
înscris în Cartea Funciară nr.100202 a comunei
Țepu, parte din domeniul privat al Comunei Țepu.
Concesiunea se face conform O.U.G.57/2019 și
H.C.L. nr. 45/22.10.2021. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere,

de la sediul Comunei Țepu, str.Ștefan cel Mare, nr.
204, județul Galați. 3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului,
de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Registratură și Relații cu Publicul din cadrul Comunei
Țepu, str.Ștefan cel Mare, nr.204, județul Galați,
cod poștal 807305. 3.3. Costul și condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
Dacă se ridică de la sediul instituției: 50Lei/exemplar, care se achită la Casieria Comunei Țepu, str.
Ștefan cel Mare, nr.204. 3.4. Data-limită privind
solicitarea clarificărilor: 11.02.2022, ora 16.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 18.02.2022, ora 09.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna
Țepu, județul Galați, cu sediul în str.Ștefan cel
Mare, nr.204, cod poștal 807305, parter, Compartiment Registratură și Relații cu Publicul.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar original. 5.Data și locul
la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 18.02.2022, ora 10.00, la sediul
Comunei Țepu, județul Galați, cu sediul în str.
Ștefan cel Mare, nr.204, cod poștal 807305, etaj 1,
sala de ședințe. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul
Galați, Secția Contencios-Administrativ, Galați, str.
Brăilei, nr.153, județul Galaţi, telefon 0236/460.027,
e-mail: trgalati@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 26.01.2022.
Debitorul Mercatorum Finanace SRL societate
in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si
Asociatii S.P.R.L., scoate la vanzare bunul imobil
Apartament situat in Bucuresti str. Stirbei Voda,
nr.20, ap.18, et.4, Sector 1, Bucuresti. Pretul de
pornire a licitatiei este de 192.000 Euro inclusiv
TVA. Participantii la licitatie vor trebui sa achizitioneze cel mai tarziu cu o zi inainte de data si
ora stabilita pentru licitatie Caietul de Sarcini.
Pretul caietului de sarcini este de 2.000 lei,
exclusiv TVA, pentru bunul imobil. Contravaloarea caietului de sarcini se va achita prin OP in
contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726,
deschis la ING Bank sucursala Dorobanti, pe
seama lichidatorului judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL sau in numerar la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5,
sector 1. Participarea la licitatie este conditionata
de consemnarea in contul nr. RO40 BREL 0002
0011 2087 0100, deschis la Libra Internet Bank
SA, cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora
stabilita pentru licitatie, a garantiei de 10% din
pretul de pornire al licitatiei pentru fiecare bun
pentru care se liciteaza. Prima sedinta de licitatie
a fost fixata in data de 10.02.2022, ora 15.30 iar
daca bunul imobil nu se adjudeca la aceasta data,

urmatoarele licitatii vor avea loc in data de
17.02.2022, 24.02.2022, 03.03.2022, 10.03.2022,
17.03.2022, 24.03.2022, 31.03.2022, 07.04.2022,
14.04.2022 ora 15:30. Toate sedintele de licitatii se
vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1.
Pentru relatii suplimentare sunati la
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com.
Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan
Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Almas
Invest Imobiliar SRL, desemnat prin Sentinta
Civila nr. 7125 din data de 29.11.2018, pronuntata in dosar nr. 46490/3/2017 aflat pe rolul
Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII a Civila,
anunta scoaterea la vanzare a bunurilor imobile
aflate in proprietatea Almas Invest Imobiliar
SRL, constand in proprietati imobiliare reprezentate de patru parcele de teren (2.197 mp, 2.186
mp, 870 mp, 1.691 mp conform masuratorilor)
amplasate in intravilanul mun. Giurgiu, sos.
Bucuresti, km. 1, jud. Giurgiu. Licitatia pentru
vanzarea bunurilor imobile apartinand Almas
Invest Imobiliar SRL va avea loc la data de
15.02.2022 ora 14.00, iar pretul de pornire este de
89.325 euro fara TVA. In cazul in care bunurile
imobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 9 (noua) licitatii
in datele de 02.03.2022, 17.03.2022, 01.04.2022,
18.04.2022, 03.05.2022, 18.05.2022, 02.06.2022,
17.06.2022 si 04.07.2022, la aceeasi ora, in acelasi
loc si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare a
licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35,
bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune
documentele de inscriere la licitatie mentionate
in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua
licitatiei, ora 12.00. Date despre starea bunurilor,
pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie
precum si modul de organizare a acestora se pot
obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4,
ap.10, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este
de 1000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot
obtine la tel. 021.227.28.81.

DECESE
Firma CONFORT SRL BUCUREȘTI
anunță cu profund regret încetarea din
viață a dlui. ING. HODOROG VOICU,
unul din fondatorii firmei, un inginer de
mare valoare și un mare OM. Înhumarea a
avut loc vineri, 28.01.2022, la cimitirul
Giurgiului.

