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OFERTE SERVICIU
l Societate comercială, cu sediul în Sebeș, angajează 1 Manipulant 
marfă pentru magazin comercial. Atribuții: sortare, încărcare, 
descărcare și securizare marfă. Activitate 8 h/zi, 40 h/săpt. Cerințe: 
studii medii, persoană ordonată și disciplinată. Informații la tel. 
0747.595.777.

l În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 
pentru modificarea și completarea Regulamentului - cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocuparea unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, Muzeul 
Național de Artă Contemporană organizează în perioada 22 iunie- 
24 iunie, la sediul său din București, sector 5, Str.Izvor, nr. 2-4, 
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante: 
-1 post Muzeograf gr.IA; -1 post Conservator gr.IA. 1)Muzeograf -gr.
IA. Condiții specifice de participare: - Studii superioare în domeniul 
fundamental Științe umaniste și arte (HG 493/2013); - Cunoașterea 
legislației naționale referitoare la mobilitatea obiectelor din colecțiile 
publice, precum și a normelor de conservare pentru obiectele aflate 
în colecția muzeului; -Studii de istoria și teoria artei; - Studii de 
curatoriat (constituie un avantaj); -Minim 5 ani experiență în dome-
niul muzeologiei; -Abilități avansate de lucru: Internet, e-maill, 
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); -Cunoaște la nivel 
avansat (vorbit, citit, scris) cel puțin o limbă străină de circulație 
internațională; -Spirit analitic, viziune; -Abilități de vorbit în public; 
-Obiectivitate, seriozitate, punctualitate; -Spirit de echipă, capacitate 
de decizie. 2) Conservator -gr.IA. Condiții specifice de participare: 
-are studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniul fundamental de ierahizare -Științe umaniste și arte; 
Matematică și știinţe ale naturii (Chimie și inginerie chimică); Știinţe 
biologice și biomedicale (Biochimie și Biologie); -are activitate în 
specialitate sau în domeniul conservării sau al restaurării bunurilor 
culturale de cel puțin 4 ani; -are cunoștințe de operare pe calculator; 
- cunoaște la nivel avansat (vorbit, citit, scris) cel puțin o limbă 
străină de circulaţie internaţională; cunoașterea la nivel mediu 
(vorbit, citit, scris) a unei a doua limbi străine de circulație internați-
onală constituie avantaj; - Abilități, calități și aptitudini necesare: 
disciplină în muncă, capacitate de lucru în echipă, capacitatea de a 
se adapta la sarcini în continuă schimbare, abilități de comunicare 
(orală și scrisă) intra și inter instituțională. Concursul constă în 3 
etape succesive: 1)12 iunie 2020, ora 13:00 -data limită pentru 
depunerea dosarelor; 2) 22 iunie 2020, ora 12:00 -probă scrisă; 3)24 
iunie 2020, ora 12:00 -probă interviu. Bibliografia de concurs este 
disponibilă accesând pagina oficială, precum și la sediul Muzeului 
Național de Artă Contemporană București, str. Izvor, nr. 2-4, sector 
5, telefon 021.313.02.50, tel.mobil 0728.837.665 -Resurse Umane sau 
021.318.91.37 -Secretariat.

l SC Velendtal SRL, cu sediul social în Mun. Iași, strada Vasile 
Lupu, Nr. 108A, camera 1, bloc G6, etaj 2, ap. 3, angajează excavato-
rist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate cod COR 811106 
- 4 posturi vacante, bucătar cod COR 512001 - 3 posturi vacante, 
instalator apă, canal cod COR 712602 - 3 posturi vacante, operator 
instalații apă și canalizare cod COR 712613 - 5 posturi vacante, 
muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje 
cod COR 931203 - 20 de posturi vacante, dulgher restaurator cod 
COR 711502 - 5 posturi vacante, muncitor necalificat la spargerea și 
tăierea materialelor de construcții cod COR 931302 -20 de posturi 
vacante. Pentru CV, la adresa de e-mail office@docsconsult.ro

l SC Real Invest Center SRL, având CUI: 40320683, cu sediul în 
București, Sectorul 3, Strada Trandafirul Roșu, nr. 59A, cam. 1, 
angajează: Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli 
zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet, cod COR 931301 - 15 
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba engleză, cunoș-
tințe în domeniul construcțiilor. Selecția are loc în data de 
28.05.2020, ora 10:00, la sediul societății.

l SC RA-Paul Impex SRL, având CUI: 6698094, cu sediul în 
Ploiești, B-dul.Republicii, nr. 152K, jud.Prahova, angajează: 
Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci 
mozaic, faianță, gresie, parchet, cod COR 931301 - 9 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în 
domeniul construcțiilor. Selecția are loc în data de 28.05.2020, ora 
09:00, la sediul societății.

PRESTĂRI SERVICII
l Dr. Sbârnă Sever-Alexandru - Cabinet De Avocat și-a stabilit 
sediul în Timișoara, Str. Palanca, nr. 4, ap. B.12. Avem activitate în 
toate domeniile de drept (ex. Anulare Amenzi abuzive Neconstituți-
onale date de stat). 0721192936.

CITAŢII
l Albeanu Ion, cu ultimul domiciliu cunoscut în Comuna Berlești, 
sat Lihulești nr. 147, jud. Gorj, este chemat în data de 01.07.2020, ora 
12:00, în calitate de pârât pentru rectificare carte funciară, în proces 
cu reclamanta Popescu Valeria, în dosar nr. 3379/317/2018, la Jude-
cătoria Tg-Cărbunești, jud. Gorj.

l Numita Bunescu Lucia Bianca Graziela, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Pitești, Piaţa Vasile Milea bl. CV, sc. A, et. 10, ap. 40, jud. 
Argeș, este chemată la Judecătoria Pitești, în data de 07.07.2020, ora 
8:30, complet C2-1, în Dosar nr. 15250/280/2016, de către reclamanta 
Ivănuș Liana Maria.

l Prin prezenta somație se aduce la cunoștința celor interesați 
faptul că petenta Vago Marta, domiciliată în municipiul Sf. 
Gheorghe, str. Viitorului  nr. 4, bl. 1, sc. B, ap. 2, județul Covasna, 
solicită dobândirea prin uzucapiune de către defunctul Raduly 
Laszlo a dreptului de proprietate asupra imobilului înscris în CF nr. 
25736 Valea Crișului (convertit din CF vechi 329), cu nr. top 
347/1/2/a arabil cu suprafață totală 785 mp, având ca proprietari 
tabulari pe defuncții Para Roza, născută Domocos și soții Demeter 
Carol și Demeter Iuliana, născută Ilies. Toți cei interesați pot face 
opoziție la Judecătoria Sf.Gheorghe, str.Kriza Janos, nr. 2, jud.
Covasna, cu precizarea că, în caz contrar, în termen de 1 lună de la 
emiterea celei din urmă publicații se va trece la judecarea cererii.

l Greta Dumitru, Greta Dumitru Senior, Vana Vasile Lui Iounas, 
toti cu domiciliul necunoscut sunt citati la Judecatoria Turda in data 
de 15.06.2020, orele 10:30 in calitate de parati in Dosar C.Nr. 
8179/328/2019.

l Nepoţii, moștenitorii legali ai defunctei Sandu Tatiana din 
Botoșani, decedată la 30.04.2020, sunt rugaţi sa ia legătura cu 
Enache Lica la numărul de telefon: 0744.698.968.

l Se citează pârâții Sahn Ana, Lambertus Ștefan și Lambertus 
Ecaterina, prin curator Gorbe Birta-Ladislau, la Judecătoria Arad, 
pentru ziua de 16.06.2020, ora 11:00, sala 146, în proces cu Baltag 
Gabriela Adriana și Baltag Dumitru, în Dosar civil nr. 
12241/55/2019, având ca obiect radiere uzufruct.

DIVERSE
l Cumpăr pene de gâscă, 80Lei/kg. 0755.843.691.

l Anunț privind lucrarea “Construcție Stație Distribuție Carbu-
ranți și Spălătorie Auto“ pe strada Caracalului, nr. 12-14, Corabia, 
jud.Olt, privind obținere PUZ la adresa mai sus menționată. Benefi-
ciar: SC Dolgas SRL.

l Municipiul Piatra-Neamţ Anunţă: Referitor la anunțul publicat 
în ziarul „Jurnalul Național” din data de 26 mai 2020, privind 
organizarea licitaţiei publice pentru închirierea a unui spațiu, situat 
la etajul I al Băii Comunale din Piatra-Neamț, str. 22 Decembrie, 
nr.16, au intervenit următoarele modificări: - Termenul de depunere 
a ofertelor: 17.06.2020 ora 16.30; - Data, ora și locul deschiderii 
ofertelor: 18.06.2020, ora 14.00, la sediul Municipiului Piatra-Neamț, 
str. Ștefan cel Mare nr.6-8.

l Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea intenționează să 
transmită fără plată bunuri de resortul auto piese auto (Dacia 1310, 
Aro Volkswagen Vento) instituțiilor publice sau unităților de cult 
aparținând cultelor religioase recunoscute în România care sunt 
interesate de preluarea acestora. Instituțiile și/sau unitățile de Cult 
interesate pot obține informații la numărul de telefon 0237/207234 și 
poți transmite solicitarea privind preluarea fără plată pe adresa de 
email achizitii.ipjvn@yahoo.com.

l Subscrisa Administraţia Domeniului Public-Sector 1, cu sediul în 
Municipiul București, Sector 1, Str. Poligrafiei, nr. 4, având CIF 
4602068, reprezentată de Director Adjunct Ionuţ-Tiberiu Caracote, 
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu privind activitatea desfășurată în Bucu-
rești-Sector 1. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate 
la sediul APM București, din București, sector 6, Aleea Lacul Morii, 
nr. 1 și la sediul titularului din București, Bd.Poligrafiei, nr. 4, Sector 
1, în zilele de luni-vineri, între orele 09:00-12:00. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul APM București.

l SC Omv Petrom SA titular al proiectului “Lucrari de suprafata, 
foraj, echipare de suprafata si conducta de amestec sonda 529 
Barbuncesti” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei 
de incadrare de catre APM Buzau in cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului pentru proiectul “Lucrari de suprafata, 
foraj, echipare de suprafata si conducta de amestec sonda 529 
Barbuncesti” propus a fi amplasat in extravilan com. Tisau, jud. 
Buzau. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamen-
teaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului 
Buzau, din municipiul Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, 
jud. Buzau, in zilele de luni - vineri intre orele 8:00-14:00, precum si 
la urmatoarea adresa de internet: www.apmbz.anpm.ro. Publicul 
interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de 
incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe 
pagina de internet a APM Buzau.

l SC Iro Mad Expert SRL, având sediul în str.Laminorului, nr. 16, 
bl.-, sc.-, et.-, ap.-, județ Dâmbovița, localitatea Târgoviște, titular al 
planului/programului PUZ-CONSTRUIRE Hală De Producție, în 
localitatea Târgoviște, str. Laminorului, nr. 16, județ Dâmbovița, 
anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de încadrare în 
cadrul ședinței Comitetului Special Constituit din data de 
25.05.2020, urmând ca planul/programul propus să fie supus proce-
durii de adoptare fără aviz de mediu. Comentarii privind decizia 
etapei de încadrare se primesc în scris la sediul APM Dâmbovița, str.
Calea Ialomiței, nr. 1, jud.Dâmbovița, în termen de 10 zile calen-
daristice de la publicarea anunțului.

l CNAIR-DRDP București- prin Tehno Consulting Solution SRL 
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița: nu se 
supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Amena-
jare intersecție cu sens giratoriu între DN7 și DN71 la Baldana”, 
propus a fi amplasat în comuna Tărtășești, sat Baldana, jud.Dâmbo-
vița. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la APM Dâmbovița din Municipiul 
Târgoviște, str.Calea Ialomiței, nr.1, județul Dâmbovița, în zilele de 
luni-vineri, între orele 9.00-16.00, precum și la următoarea adresă de 
internet: http://apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 
10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității compe-
tente pentru protecția mediului.

l Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice 
ale cadastrului. Denumire județ: Constanța. Denumire UAT: 
Seimeni. Sectoare cadastrale: 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 
44, 45, 46, 48, 49. OCPI Constanța anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.21, 22, 23, 24, 
32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 44, 45, 46, 48, 49 din UAT Seimeni, pe o 
perioadă de 60 de zile calendaristice, conform pct.3.4 din Ordinul 
Directorului General al ANCPI nr.1427/2017, cu modificările și 
completările ulterioare. UAT Seimeni- Data de început a afișării: 
27.05.2020, data de sfârșit a afișării: 27.07.2020. Adresa locului 
afișării publice: Strada Principală, nr. 96, Comuna Seimeni. Repere 
pentru identificarea locației: incinta Primăriei Comunei Seimeni. 
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse 
la sediul primăriei, cu respectarea dispozițiilor legale privind obliga-
țiile persoanelor pe perioada stării de alertă și pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Informații privind 
Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot 
obține pe site-ul ANCPI la adresa: http:/www.ancpi.ro/pnccf/

l Beleu Elena și Puti Ioan Vasile, titular al proiectului “Spălătorie 
auto și împrejmuire”, propus a fi amplasat în com.Moșniță Nouă, 
sat. Urseni, CF nr. 412167, jud. Timiș, anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, în 
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru 
proiectul “Spălătorie auto și împrejmuire”, propus a fi amplasat în 
com.Moșnița Nouă, sat Urseni, CF nr.412167, jud.Timiș. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consul-
tate la sediul Agenției Pentru Protecția Mediului Timiș din Timi-

șoara, Bd.Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni-joi, între orele 
08:00-16:30 și vineri, între orele 08:00-14:00, precum și la următoarea 
adresă de internet: http://apmtm.anpm.ro/- Sectiunea Acorduri de 
mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publi-
cării anunțului pe pagina de internet a Agenției Pentru Protecția 
Mediului Timiș.

l Anunţ Public. S.C. Lidl Discount S.R.L. cu sediul în sat Nedelea, 
com. Ariceștii Rahtivani, DN 72, Crângul lui Bot, km 73+810, 
județul Prahova, anunţă public solicitarea de obținere a autorizaţiei 
de mediu pentru obiectivul „SUPERMARKET LIDL” amplasat în 
municipiul Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 6, județul Bacău. Persoanele 
fizice sau juridice interesate, pot depune eventualele contestații sau 
sugestii, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, str. 
Oituz, nr.23, jud. Bacău, Telefon: 0234.512.708, e-mail: office@
apmbc.anpm.ro.     

l Sorgsir SRL, cu sediul în localitatea Liești, strada Fabricii de 
zahăr nr. 10, județul Galați, anunță publicul asupra depunerii solici-
tării de revizuire a autorizației de mediu nr. 18/10.02.2020, deținută 
pentru desfășurarea activității de Fabricare a altor produse din 
lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale 
vegetale împletite, pe amplasamentul din localitatea Liești, strada 
Fabricii de zahăr nr. 10, județul Galați. Eventualele propuneri și 
sugestii din partea publicului privind activitatea menționată vor fi 
transmise, sub semnătură, pe email: office@apmgl.anpm.ro, către 
Agenția pentru Protecția Mediului Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 
2, județul Galați, în termen de cel mult 10 zile de la data publicării 
prezentului anunț. 

l Centrul National al Cinematografiei anunta, in conformitate cu 
prevederile art. 15(3) din ordinul  Ministrului Culturii si Cultelor nr. 
2335/2006 cu modificarile si completarile ulterioare anunta rezulta-
tele concursului de selectie a proiectelor cinematografice in vederea 
acordarii de credite finananciare directe, pentru dezvoltare de 
proiecte, productie si distribuire de filme, sesiunea ii 2019.i.lista 
proiectelor selectionate pentru filme de fictiune lung metraj. nr. crt. 
titlu scenariu. producator. regia. scenariu. total punctaj. credit 
alocat- lei 1 familiar (co), Parada Film, Călin Peter Netzer, Călin 
Peter Netzer, 84, 86, 3.300.000; 2 întregalde, multimedia est, Radu 
Muntean, Radu Muntean, Baciu Cătălin Alexandru, Răzvan Rădu-
lescu, 84,63,3.000.000; 3 Gefilte Fish, Mandragora, Andrei Cohn, 
Andrei Cohn, 74, 36, 1.975.000; 4 piatră, hârtie, foarfecă (co), 
domestic film, Adrian Sitaru, Adrian Sitaru, 73, 76, 1.525.000. ii. 
Lista proiectelor selectionate pentru filme de ficțiune de lung metraj 
debut, nr. crt. titlu scenariu. producator. regia. scenariu. total  
punctaj. credit alocat- lei. 1 ink wash (co), Mandragora, Sarra Tora-
chidis, Sarra Torachidis, Ilinca Hărnuț, 71,79,1.425.000; 2 Crissea iv. 
Libra Films, Vladimir Dembinski, Vladimir Dembinski, 70, 75, 
1.300.000. iii. lista proiectelor selectionate pentru filme de ficțiune de 
scurt metraj nr. crt. titlu scenariu. producator. regia.scenariu. total 
punctaj. credit alocat- lei. 1 Constanța, 1905, Micro Film, Radu 
Jude, Radu Jude, 76,46,150.000; 2. Două vorbe, trei minciuni, we are 
basca, Ioachim Stroe, Ioachim Stroe, 74,86,120.000; 3 albocalmin, 
fantascope, Florin Șerban, Florin Șerban, 74,12,112.000; 4 iepurele, 
Popski Roduction, Vladimir Dembinski, Vladimir Embinski, 
74,10,76.000; 5 interfon 15, Saga Film, Andrei Epure, Andrei Epure, 
73,66,111.000; 6 Băieții Buni Merg În Rai, We Are Basca, Radu 
Potcoavă, Radu Potcoavă, 73,25,108.000; 7 Bufon, Popski Produc-
tion, Bogdan Theodor Olteanu, Bogdan Theodor Olteanu, Adrian 
Nicolae, 72,50,75.000; 8. Granițe, Kinotopia, Sebastian Voinea, 
Adrian Voicu, 69,34,150.000; 9. Impromptu, Scharf Film Production, 
Liviu Mărghidan, Ruxandra Flonta, 66,80,98.000. iv. lista proiectelor 
selectionate pentru filme de fictiune de lung și scurt metraj tematice 
nr. crt. titlu scenariu. producator. regia. scenariu. total  punctaj . 
credit alocat- lei. 1 amartizare, Scharf Film Production, Liviu 
Mărghidan, Liviu Mărghidan, 77,01,147.000; 2 Nebunul (co),Metro-
polis Film, Igor Cobileanski, Igor Cobileanski, 74,21,500.000; 3. 
caracatița, imagine 8 stories, george dogaru, radu călin crahmaliuc, 
73,18, 119.000; 4 miazel,imagine 8 stories, george dogaru, iulian 
bocai, 72,53,119.000; 5 planeta robin (co), digital cube, johan kaos, 
johan kaos, 72,47,254.000; 6 voyager (co),kinotopia, ilinca neagu, 
ilinca neagu, 72,41,172.000; 7 somnul, saga film,sebastian mihăi-
lescu,ana - maria gheorghe, 71,77, 110.000; 8 i’m ok with your last 
wish, mandragora, catrinel dănăiață, alexandru molico, 
70,97,100.000 9 alb 2040, we are basca, ana agopian, ana agopian, 
70,10, 106.000. 10. vameșul, scharf film production, iura luncașu, 
bogdan ficeac, 68,79,680.000. v. lista proiectelor selectionate pentru 
filme documentare nr.crt.titlu scenariu.producator.regia.scenariu. 
total  punctaj .credit alocat- lei. 1 Omagiu, We Are Basca, Sebastian 
Mihăilescu, Sebastian Mihăilescu, 74,84,500.000; 2 Viața De Apoi 
(Co), Micro Film, Alexandru Solomo, Alexandru Solomon, 
74,51,500.000; 3 Telciu,Activ Docs, Vlad Petri, Vlad Petri, 
74,51,300.000; 4 Prezentul Timpului Trecut, 4 Proof Film, Ana 
Lungu, Ana Lungu, 73,40,300.000; 5 Pe pereți nu se scrie, We Are 
Basca, Alin Boeru, Alin Boeru, 71,85,400.000. vi. Lista proiectelor 
selectionate pentru filme de animație nr.crt.titlu scenariu.producator.
regia.scenariu. total  punctaj. credit alocat- lei.   1 starseed (co), 
aparte, Anca Damian, Anghel Damian, 84,29,900.000; 2 zâmbet cu 
mucegai (co), de film production, Serghei Chiviriga, Mihai Mincan, 
79,00,600.000 3 amok (co), Safe Frame, Balazs Turai, Balazs Turai, 
78,11,130.000; 4 Valea Regilor, duo animation production, Ștefan 
Buzea, Liviu Ceacar, Ștefan Buzea Florentina Budar, 76,40,370.000. 
vii. lista proiectelor de dezvoltare selectionate pentru filme  de lung 
metraj fictiune nr. crt. titlu scenariu. producator. regia. scenariu. total  
punctaj. credit alocat- lei. 1 1986, Mindset Production, Tudor Reu, 
Baciu Cătălin Alexandru, Răzvan Rădulescu, 81,50,37.540;  2 
Sorella Di Clausura, Micro Film, Ivana Mladenovic, Ivana Mlade-
novic, 80,15, 37.500; 3 Trecutul Ca O Viață Străină, Micro Film, 
Paula Oneț, Paula Oneț, 79,55,37.500; 4 Corpul, Alien Film, 
Laurențiu Rusescu, 77,38,30.000. viii lista proiectelor de dezvoltare 
selectionate pentru filme documentare nr. crt. titlu scenariu. produ-
cator. regia. scenariu. total  punctaj. credit alocat- lei. 1. Roma 
Therapy, 23 Film Studio & Media, Rares Abraham, Salex Iatma, 
82,65, 8.500; 2. Angelus Novus, Microscop Film, Ana Silvia Lungu, 
Ana Silvia Lungu, 78,70, 8.960; 3 Arma Suprema, Rova, Dragos 
Turea, Dragos Turea, 71,90, 7.540.    

l Societatea comerciala Top 4 Levels SRL titular al activitatii 
service auto la adresa Com. Stefanestii de Jos, tarla - 41 parcela 
348/1 lot 1 jud. Ilfov anunta publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitate. 
Informatii privind potentialul impact asupra mediului al activitatii 
pot fi consultate la sediul APM Ilfov, Aleea Lacul Morii nr. 1 sect. 6 
Bucuresti tel/fax 021.430.15.23; 021.430.14.02 in zilele de luni-joi 
09:00-13:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Ilfov.

l SC Rewe Romania SRL, cu sediul în comuna Ștefăneștii de Jos, 
str. Bușteni, nr.7, județul Ilfov, anunță public solicitarea de revizuire 
a autorizației de mediu pentru obiectivul „Penny Market”, amplasat 

în municipiul Brăila, str. Milcov nr. 7, județul Brăila. Eventualele 
propuneri și sugestii din partea publicului privind activitatea menți-
onată vor fi transmise în scris și sub semnătură la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Brăila, din municipiul Brăila, Bd. Inde-
pendenței nr.16, bloc B5, județul Brăila, în zilele de luni - joi, între 
orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele  8:00 – 14:00, în termen de cel 
mult 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

l SC Rewe Romania SRL, cu sediul în comuna Ștefăneștii de Jos, 
str. Bușteni, nr. 7, județul Ilfov, anunță public solicitarea de revizuire 
a autorizației de mediu pentru obiectivul „Penny market”, amplasat 
în municipiul Brăila, zona Microhala Hipodrom, județul Brăila. 
Eventualele propuneri și sugestii din partea publicului privind acti-
vitatea menționată vor fi transmise în scris și sub semnătură la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Brăila, din municipiul Brăila, 
Bd. Independenței nr. 16, bloc B5, județul Brăila, în zilele de luni - 
joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele  8:00 – 14:00, în termen 
de cel mult 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

l Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de contact: 1. Municipiul Vaslui, str. 
Spiru Haret, nr. 2, Vaslui, județul Vaslui, telefon 0235.310.999, fax 
0235.315.946, e-mail: pmv@primariavaslui.ro, achizitii2@primaria-
vaslui.ro, cod fiscal 3337532. Invită persoanele fizice și juridice fără 
scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform 
legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să 
depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambur-
sabilă, pentru domeniul: Sport. 2. Procedura aplicată pentru atribuirea 
contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul 
Sport pe anul 2020 este prevăzută de art.6 din Legea nr. 350/2005, 
privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activități nonprofit de interes general de Municipiul 
Vaslui. 3. Sursa de finanțare a contractului: buget local. Reglementări 
legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: - Legea nr. 
350/2005 -privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 
modificările și completările ulterioare; -Legea Educaţiei fizice și spor-
tului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinul 
nr.664/2018 -privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a 
proiectelor sportive; - HG nr.1447/2007 -privind aprobarea Normelor 
financiare pentru activitatea sportivă; -Ghidul privind regimul finan-
ţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 
sportive nonprofit de interes general, aprobat prin HCL nr. 43/2016, 
modificat și completat prin HCL nr. 4/2017, HCL nr. 22/15.02.2018 și 
HCL 49/25.04.2019; - Hotărârea Consiliului Local Vaslui nr. 
13/20.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Vaslui 
pe anul 2020. 4. Obiectul: Finanțare nerambursabilă a unor proiecte 
din cadrul programului sportiv de utilitate publică „Sportul pentru 
toți” și „Promovarea sportului de performanță”, proiecte înaintate de 
către structuri sportive fără scop patrimonial din Municipiul Vaslui 
pentru anul 2020. 5. Procedura: Selecție publică de proiecte organizată 
în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profit 
de interes general și Legii nr. 69/2000, legea educației fizice și sportului. 
6. Cerinţe minime de calificare: Cererile de finanţare nerambursabilă 
vor fi însoţite, obligatoriu, de următoarele documente: a) Actul de 
înfiinţare al organizaţiei solicitante semnat, ștampilat și datat (o copie 
certificată de către reprezentantul autorizat al respectivei organizaţii); 
b) Statut semnat și ștampilat cu mențiunea „conform cu originalul”; 
c) Certificat de înregistrare fiscală (o copie certificată de către repre-
zentantul autorizat al respectivei organizaţii); d) Certificatul de identi-
tate sportivă (o copie certificată de către reprezentantul autorizat al 
respectivei organizaţii); e) Dovada afilierii la federaţia sportivă naţio-
nală de specialitate și/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană; f) 
Ultimul raport anual de activitate cu detalii referitoare la rezultatele 
obţinute și la finanţările obţinute (numele finanţatorului, valoarea 
contractului finanţat, durata derulării); g) Cel mai recent bilanţ 
contabil (contul de profit și de pierderi, balanţa anuală pentru ultimul 
an financiar încheiat) al solicitantului, semnat de reprezentantul legal 
al organizaţiei solicitante și avizat de Administraţia Financiară (o 
copie certificată de către reprezentantul autorizat al respectivei orga-
nizaţii); h) Certificatul de înregistrare în Registrul persoanelor juridice 
fără scop patrimonial (o copie certificată de către reprezentantul 
autorizat al respectivei organizaţii); i) Dovada afilierii la federaţia 
sportivă naţională de specialitate și/sau la asociaţia pe ramură de sport 
judeţeană; j) Certificate fiscale care atestă că solicitantul nu are obli-
gaţii exigibile către stat și bugetul local (emise de DGFPS Vaslui și 
Serviciul Finanţelor Publice Locale Vaslui); k) Copii după diplome sau 
clasamente oficiale; l) Curriculum Vitae al coordonatorului de proiect; 
m)Declaraţie pe propria răspundere conform modelului din Ordinul 
nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și 
programelor sportive; n) Declaraţie de parteneriat, în cazul în care 
există parteneri, numai dacă este cazul; o) Declaraţie de imparțialitate 
-conform modelului din Anexa 2 (din ghidul solicitantului); p)Decla-
raţie pe propria răspundere din partea solicitantului/și a partenerului 
(dacă este cazul) că nu se află în niciuna din situaţiile de excludere 
menţionate în Ghidul Solicitantului, conform modelului din Anexa 3 
(fila 43 din ghidul solicitantului). 7. Durata finanțării: anul 2020. 7.1. 
Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de 
proiect va fi preluată de către cei interesați de la sediul Municipiului 
Vaslui, str. Spiru Haret, nr. 2, camera 303, etaj 3 - Serviciul Achiziții 
publice, telefon 0235.310.999, interior 140 sau 132, pe bază de cerere. 
Documentaţia necesară elaborării și prezentării propunerilor de 
proiect este disponibilă și în format electronic pe site-ul instituției. 7.2. 
Informații suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Munici-
piului Vaslui, telefon 0235.310.999, interior 140/132. 8. Informații și 
clarificări cu privire la documente: întrebările pot fi trimise prin fax 
(0235.315.946) sau e-mail: pmv@primariavaslui.ro, achizitii2@prima-
riavaslui.ro, corina.frentescu@primariavaslui.ro, cu cel puțin 6 zile 
înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect la 
adresa indicată mai sus, indicând clar numele Programului Local 
pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes 
general pe anul 2020. Autoritatea finanţatoare va răspunde cererilor 
de clarificări cu cel puțin 4 zile înainte de data limită pentru depunerea 
proiectelor. 9. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect 
este 29.06.2020, ora 12:00. 10.Adresa la care trebuie depuse propune-
rile de proiect: Cererile de finanţare nerambursabilă trebuie trimise în 
plic sigilat, recomandat, prin poștă, mesagerie expresă sau înmânate 
personal (aducătorului i se va elibera o confirmare de primire cu dată 
și ora depunerii) la adresa indicată mai jos: Adresa pentru trimiterea 
prin poștă, mesagerie expresă sau personal: Municipiul Vaslui, Str. 
Spiru Haret, nr. 2, Vaslui, județul Vaslui, Registratura generală, parter. 
Cererile de finanţare trimise prin orice alte mijloace (ex.fax sau 
e-mail), trimise la alte adrese sau depuse după ora stabilită, vor fi 
respinse. Cererile de finanţare (formularul de cerere, bugetul și docu-
mentele prevăzute în lista de verificare) trebuie să fie depuse în plic 
închis. Documentația va avea paginile numerotate și va conţine un 
opis. Plicul trebuie să poarte numărul de referinţă al Solicitării de 
Propunere de Proiecte (CLV 2020-01), numele complet și adresa soli-
citantului, domeniul pentru care se aplică, respectiv „Sport”, și 
menţiunea „A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare”. 11. 

Data, ora și locul deschiderii propunerilor de proiect: 29.06.2020, ora 
13:00, Municipiul Vaslui, str.Spiru Haret, nr. 2, județul Vaslui. 12. 
Selecția și evaluare proiectelor în vederea finanțării nerambursabile se 
va face de către comisia de evaluare în perioada 30.06.-02.07.2020. 13. 
Data publicării rezultatelor selecției proiectelor: 03.07.2020. 14. Depu-
nerea contestațiilor se va face în termen de 3 zile de la data afișării 
rezultatelor. 15. Contestațiile vor fi soluționate în termen de maxim 5 
zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contesta-
țiilor.

l Anunț Public Privind Decizia Etapei De Încadrare: Primăria 
comunei Ștefăneștii de Jos, titularul investiției „Realizare foraj de 
mare adâncime în comuna Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov”, anunță 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare Nu Se 
Supune Evaluării De Impact Asupra Mediului/Evaluării Adecvate/
Evaluării Impactului Asupra Corpurilor De Apă de către Agenția 
pentru Protecția Mediului Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru proiectul „Realizare foraj de 
mare adâncime în comuna Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov” propus a fi 
amplasat în comuna Ștefăneștii de Jos, jud. Ilfov. Proiectul acordului 
de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consul-
tate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Ilfov: București, 
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în zilele de Luni - Joi, intre orele 900 
- 1200, precum și la următoarea adresă de internet: apmif.anmp.ro. 
Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov 
- București, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în termen de 10 zile de 
la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității compe-
tente pentru protecția mediului. Primar, Ionel Robert Ștefan

ADUNĂRI GENERALE 
l Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
Omniasig Vienna Insurance Group S.A.. Directoratul Omniasig 
Vienna Insurance Group S.A., societate administrată în sistem 
dualist, cu sediul în București, Aleea Alexandru nr. 51, Sector 1, 
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10454/2001, CUI 
14360018, autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară RA 
- 047/10.04.2003, cod LEI 529900AB9YD8CLGBE756, capital social 
506.352.385 lei, înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de 
Date cu Caracter Personal al ANSPDCP sub nr. 1641, având contul 
IBAN nr. RO17 RNCB 0090 0005 0611 0001, deschis la B.C.R. 
Sucursala Lipscani, (denumită în continuare “Omniasig” sau “Soci-
etatea”) în conformitate cu prevederile art.111 și art.117 din Legea 
31/1990, legea societăților și ale art. 7-11 din Actul Constitutiv al 
societăţii Omniasig Vienna Insurance Group S.A.: Convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Omniasig Vienna 
Insurance Group S.A. (“Adunarea Ordinară”) pentru data de 29 
iunie 2020, ora 10:00 a.m., la sediul societăţii din București, Aleea 
Alexandru nr. 51, sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor la data de 22 iunie 2020, stabilită ca dată de 
referinţă a Adunării Ordinare, având următoarea ordine de zi: 1. 
Prezentarea raportului auditorului financiar extern privind audi-
tarea situațiilor financiare ale anului 2019 întocmite în conformitate 
cu standardele IFRS, în scop informativ, conform prevederilor 
Normei ASF nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internațio-
nale de raportare financiară de către societățile de asigurare, asigu-
rare -reasigurare și de reasigurare. 2. Aprobarea situațiilor financiare 
anuale ale Societății pentru exercițiul financiar 2019 întocmite în 
conformitate cu IFRS, în scop informativ, conform Normei ASF nr. 
19/2015 privind aplicarea Standardelor internaționale de raportare 
financiară de către societățile de asigurare, asigurare -reasigurare și 
de reasigurare, pe baza raportului prezentat de către auditorul 
financiar. 3. Împuternicirea dlui Mihail Tecău pentru a semna în 
numele acţionarilor hotărârile Adunării Ordinare și pentru a înde-
plini oricare și toate formalităţile stipulate de lege în vederea obţi-
nerii aprobării autorităţilor competente, de înregistrare, de executare 
a hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară și asigurarea 
opozabilităţii faţă de terţi. Dl. Tecău are dreptul de a delega 
mandatul mai sus menţionat altor persoane. Doar persoanele care 
sunt înregistrate în Registrul Acţionarilor ca acţionari ai Societăţii la 
data de 22 iunie 2020, stabilită ca dată de referinţă a Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor, pot participa la Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acționarilor și sunt îndreptăţiţi să exercite dreptul 
de vot în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procură 
specială. Acţionarii care nu au capacitate de exerciţiu, precum și 
persoanele juridice pot fi reprezentaţi/ reprezentate prin reprezen-
tanţii lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuterni-
cire pentru respectiva adunare generală. Acţionarii persoane juridice 
vor fi reprezentaţi prin reprezentantul legal sau prin persoana căreia 
reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procură specială. 
Procura va conţine numele și semnătura reprezentantului legal, 
numele/ calitatea mandatarului, precizarea obiectului procurii și 
ștampila persoanei juridice. Formularele pentru procuri speciale de 
reprezentare se pot obţine din Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, 
București, începând cu data de 9 iunie 2020. După completarea și 
semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/ expedia 
la adresa din Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, București, în original, 
astfel încât să fie înregistrat de Societate până cel târziu cel târziu cu 
o (1) zi lucrătoare înaintea deschiderii ședinței Adunării Ordinare, 
cel de-al doilea urmând a fi înmânat reprezentantului, care îl va avea 
asupra sa în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Procurile 
vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în 
procesul-verbal. În cazul în care condiţiile de cvorum instituite prin 
Legea nr. 31/1990 privind societăţile și prin Actul constitutiv al 
Omniasig nu sunt îndeplinite la data de 29 iunie 2020, Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor se reconvoacă pentru 30 iunie 
2020 la ora 10:00 a.m., în aceeași locaţie și având aceeași ordine de zi 
ca cea prezentată mai sus. Materialele privind problemele înscrise pe 
ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pot fi 
studiate la sediul societăţii Omniasig Vienna Insurance Group S.A., 
situat din București, Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, începând cu 
data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, 
partea a IV-a sau pe site-ul societăţii www.omniasig.ro. Mihail Tecău, 
Președintele Directoratului Omniasig Vienna Insurance Group S.A.

LICITAŢII
l Debitorul SC Rom Hotel Exclusiv SRL societate in faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, Urse SI Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare:  1. Teren extravilan destinatia faneata, cu suprafata masu-
rata de 1.400 mp, situat in Buzau. Pretul de pornire al licitatiei este 
de 3.402 euro. 2. Teren extravilan destinatia faneata, cu suprafata de 
8.599 mp, pe care sunt amplasate urmatoarele constructii: C1 –
COMPLEX AGREMENT cu regim inaltime S+P+2E, cu suprafata 
utila subsol de 161,57mp, suprafata utila parter 747,09mp, suprafata 
utila etaj 1 de 470,21mp, suprafata utila etaj 2 de 388,89mp, din care 
fac parte :C2 - PISCINA cu suprafata de 25mp si C3 - PISCINA cu 
suprafata de 25 mp. ANEXA neintabulata – Cladire fast-food. 
ANEXA neintabulata - Cladire restaurant. Bunuri mobile. Pretul de 
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pornire al licitatiei pentru proprietatea imobiliara sus prezentata 
impreuna cu bunurile mobile ce o deservesc este de 390.692,7 euro, 
exclusiv TVA. Pretul Caietului de sarcini este de 3.000 lei +TVA. 
Prima sedinta de licitatie a fost fixata la data de 11.06.2020, 
ora15:30 iar daca activele nu se adjudeca la aceasta data, urmatoa-
rele sedinte de licitatii vor avea loc in urmatoarele date: 18.06.2020, 
25.06.2020, 02.07.2020, 09.07.2020, 16.07.2020, 23.07.2020 si 
30.07.2020 ora 15:30 la acelasi pret de pornire. Participarea la lici-
tatie este conditionata de: - consemnarea in contul nr. RO29BU-
CU1331215951310RON deschis la Alpha Bank Romania AG. Piata 
Romana pe seama debitoarei SC Rom Hotel Exclusiv SRL cel tarziu 
cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru sedinta de licitatie, a 
garantiei de 10% din pretul de pornire al licitatiei; -achizitionarea 
cel tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru sedinta de 
licitatie a Caietului de sarcini. - Pretul caietului de sarcini se achită 
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 Bucureşti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 502-505, sector 
1. Toate sedintele de licitatii 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 telefon 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com.

l Primăria Comunei Baia, judeţul Suceava, organizează licitaţie 
publică cu strigare în ziua de 22.06.2020, ora 9:00, 10:00, 11:00, 
12:00, în vederea vânzării a 16 loturi teren în suprafață totală de 
11.676mp, aparținând domeniului privat al Comunei Baia. Data 
limită de depunere a documentelor: 18.06.2020, ora 14:00. Pentru 
documentaţie şi relaţii suplimentare vă puteţi adresa la secretariatul 
primăriei între orele: 09:00-15:00 sau la telefon: 0230.572.504, inte-
rior 1.

l Primăria comunei lzvoru, cu sediul în comuna lzvoru, strada 
Principă, nr. 138, Judeţul Argeş, cod fiscal 4469434, nr. tel. 
0248/695.020, nr. fax 0248/695.120, e-mail: primaria_izvoru@yahoo.
com, în calitate de autoritate contractantă, concesionează prin lici-
taţie publică un teren în suprafaţă de 1.500 mp. Aflat în domeniul 
public al commune Izvoru, în intravilan, nr. CF 82433. Caietul de 
sarcini se poate obţine personal de la sediul primăriei Izvoru. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor este 10.06.2020, ora 12:00. 
Data limită de depunere a ofertelor este 12.06.2020, ora 10:00. 
Ofertele se depun la sediul primăriei lzvoru, într-un singur exem-
pliar. Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va începe la data de 
12.06.2020, 12:00. Se va desemna câştigătoare oferta cu cel mai 
ridicat preţ al redevenţei.

l Debitorul SC Tecnogreen SRL - societate în reorganizare judi-
ciara, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul in Dr.Tr. 
Severin, str. George Cosbuc nr. 3A, Cam. 2, Sc. 1, Et. Subsol, Ap. 3, 
jud.Mehedinti, CIF:15195512, J25/302/2016, prin administrator judi-
ciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.
Tr.Severin, str.Zabrautului nr. 7A, jud.Mehedinti, CUI 38704372, 
inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coordo-
nator Serban Valeriu, scoate la vânzare, la preturile stabilite prin 
Raportul de Evaluare nr. 32/05.03.2020, urmatoarele bunuri imobile: 
- Teren Extravilan avand S = 21.022 mp si Plantatie Vita De Vie 
(existenta pe acest Teren) avand S = 21.022 mp, cu numar cadastral 
50061, inscris in Cartea Funciara nr. 50061, situat in Tarlaua 80 
Parcela 3, la pretul de 61.595 Euro. - Teren Extravilan avand S = 
61.377 mp si Plantatie Vita De Vie (existenta pe acest Teren) avand S 
= 61.377 mp, cu numar cadastral 50363, inscris in Cartea Funciara nr. 
50363, situat in Tarlaua 80 Parcela 2 la pretul de 179.835 Euro. - 
Teren Extravilan avand S = 347.640 mp si PLANTATIE Vita De Vie 
(existenta pe acest Teren) avand S = 347.640 mp, cu numar cadastral 
50364, inscris in Cartea Funciara nr. 50364, situat in Tarlaua 80 
Parcela 1,2 la pretul de 1.018.585 Euro - teren extravilan avand S = 
131.514 mp si Plantatie Vita De Vie (existenta pe acest Teren) avand S 
= 131.514 mp, cu numar cadastral 50365, inscris in Cartea Funciara 
nr. 50365, situat in Tarlaua 80 Parcela 4 la pretul de 385.335 Euro. - 
Teren Extravilan avand S = 53.591 mp si Plantatie Vita De Vie (exis-
tenta pe acest Teren) avand S = 53.591 mp, cu numar cadastral 50366, 
inscris in Cartea Funciara nr. 50366, situat in Tarlaua 80 Parcela 3 la 
pretul de 157.020 Euro situate in extravilanul comunei Pãtulele, 
Judeţul Mehedinţi. Preturile nu includ TVA, se achita contravaloarea 
in lei la cursul BNR din ziua platii. Administratorul judiciar mentio-
neaza faptul ca, asupra bunurilor enumerate mai sus detine un drept 
de ipoteca legala creditorul Mollificio Bortolussi SRL. Valoarea totala 
a bunurilor imobile este de 1.802.364 EURO exclusiv TVA (echiva-
lentul in lei la cursul BNR din ziua platii). Licitaţia va avea loc la 
biroul administratorului judiciar din Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului 
nr.7A, jud.Mehedinti la data de 16.06.2020, orele 14:00. Titlul execu-
toriu în baza căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor imobile, conform Raportului de evaluare nr. 32/05.03.2020, 
il reprezinta Sentinta nr. 8 din data de 11.05.2020, de confirmare a 
planului de reorganizare a debitoarei SC Tecnogreen SRL, pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de Contencios Adminis-
trativ si Fiscal în dosarul nr. 2726/101/2018. Participarea la licitaţie 
este condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al 
debitoarei SC Tecnogreen SRL, pana la data de 15.06.2020 orele 17.00 
a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru bunul imobil pe 
care intentioneaza sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea caietului 
de sarcini in suma de 1.000,00 lei + TVA. Cont deschis la Banca 
Romaneasca  S .A.  Sucursa la  Dr.Tr.Sever in ,  sub  nr. 
RO11BRMA0999100083622047. 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 licitație şi contravaloarea caietului de sarcină la adresa de 
email: office@consultant-insolventa.ro. Avand in vedere măsurile de 
prevenire a răspândirii virusului Covid 19 (CORONAVIRUS), 
precum si a ordonantelor militare emise, administratorul judiciar 
recomanda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem de video-
conferinta, iar in masura in care se doreste participarea fizica se 
impune prezenta unui singur participant care sa respecte masurile 
impune de autoprotectie (masca, manusi, halat, etc.). Somam pe toti 
cei care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile descrise anterior 
sa anunte administratorul judiciar inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii supli-
mentare la telefoanele: 0756482035, 0742592183 0252/354399, email 
office@consultant- insolventa.ro, sau la sediul profesional al adminis-
tratorului judiciar din Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud.
Mehedinti. Administror judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala 
Timis, prin asociat coordonator ec. Serban Valeriu.

l Debitorul SC Recisev Plast SRL cu sediul în  Dr.Tr. Severin, str. 
Padeş, nr. 6, jud.Mehedinţi, J25/169/2011, CIF: 28399034, aflata  în 
procedură de faliment in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 
3395/101/2014 prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, 
scoate la vânzare: - Proprietate imobiliara Spatiu Comercial 
Demisol, cu suprafata de 130,52 mp,  situat în localitatea Constanta, 
str. B-dul Mamaia, nr. 190, judeţul Constanta, avand  numar cadas-

tral 200125-C1-U1 la preţul de 108700 Euro (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii, preț neafectat de T.V.A). Titlul execu-
toriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor imobile *proprietati imobiliare* descris anterior, o repre-
zinta sentinta din data de 16.09.2015 de deschidere a procedurii de 
faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insol-
vență nr. 3395/101/2014 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti. Lici-
taţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr. Severin, 
str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 30.06.2020 orele 
12:00. Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o 
garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei şi să 
achiziționeze caietul de sarcină în suma de 1000,00 lei cu cel putin 2 
ore inainte de ora licitatiei. Contul unic de insolvență al debitoarei 
SC Recisev Plast SRL este: RO11BRMA0999100083881619 deschis 
la Banca Romaneasca SA cu cel putin 2 ore inainte de ora licitatiei. 
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa 
anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare 
în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii la sediul lichi-
datorului judiciar telefon 0742592183, tel./fax: 0252354399 sau la 
adresa de email : office@consultant-insolventa.ro.; Lichidator judi-
ciar, Consultant Insolventa SPRL, prin Popescu Emil.

l HML Insolvency IPURL, in calitate de lichidator judiciar al 
debitorului SC  “Mad - Construct ”  SRL cu sediul in  com. Rediu, 
sat Horlesti, Tarlaua 5, Parcela 208/14, inregistrata la ORC Iasi sub 
nr J22/384/ 26.02.2013, CF nr.  31281577, numit prin Sentinta 
publica nr.1331 din data de 14.11.2019 a Tribunalului Iasi, Secția II  
Civilă - Faliment, in temeiul prevederilor art. 47, 48,49 din Legea nr. 
85/2014,  a hotaririi adunarii creditorilor din data de 23.03.2020, si a 
regulamentului de vanzare, anunță organizarea în data de  03 iunie 
2020 orele 14:00 la sediul lichidatorului din Iasi, b-dul Primaverii nr. 
13, bl. D1-A,et. 1,ap. 6,  a licitatiei publice cu strigare pentru 
vanzarea activelor proprietatea debitorului SC “MAD - 
CONSTRUCT” SRL care constau in: 1. Un Buldoexcavator TEREX 
TLB 84, serie nr. SMFJBCOEGSM3172 - tara de provenenta: Marea 
Britanie, inregistrat pe teritoriul comunei Rediu, jud.Iasi conform 
Certificat de inregistrare nr. 22/2014, cu o uzura fizica de 80%, durata 
normata  de serviciu  intre 4 - 8 ani. In urma evaluarii a rezultat o 
valoare de 39.000 lei ( pret fara tva ) cu tva =  46.410 lei , Pretul de 
pornire a licitatiei mai sus mentionat este la nivelul de 95% din pretul 
la care a fost evaluat bunul, respectiv 44.090 lei. Regulamentul de 
vanzare si caietul de sarcini este de 1.000 lei si se procura de la sediul 
lichidatorului  judiciar. 2. O scara metalica achizitionata la data de 
20.03.2015 la pretul de intrare in contabilitate de 2.900 lei. Bunurile 
se afla la sediul debitorului SC “MAD - CONSTRUCT” SRL cu 
sediul in  com. Rediu, sat Horlesti, Tarlaua 5, Parcela 208/14. Valori-
ficarea activelor se face prin valorificare individuala a bunurilor 
respective. Bunurile se vând libere de orice sarcini conform art.53 din 
Legea nr. 85/2014. Daca activele nu vor fi vandute in ziua licitatiei 
respectiv 03 iunie 2020 orele 14:00, aceasta se va repeta in zilele 
urmatoare: 04 iunie 2020, in ziua de  08 iunie 2020, 10 iunie 2020, 12 
iunie 2020 aceasi ora. Pentru participare, ofertanții vor depune la 
sediul lichidatorului judiciar, până în ziua de 01 iunie 2020, orele 
12:00, o cerere de participare semnată de ofertant si insotita de  actele 
mentioate in caietul de sarcini. - dovada cumpararii regulamentului 
de vanzare in valoare de 1.000 lei care va fi achitata in contul: 
RO02RZBR 00000 600 2172 1858; -garantia de participare in valoare 
de 10 % din pretul de incepere a licitatiei ( 4.410 lei) se va plati in 
contul de lichidare al S.C. MAD - CONSTRUCT SRL  Contul de 
lichidare privind platile este : RO02RZBR 00000 600 2172 1858. 
Persoanele care pretind  un drept asupra bunurilor ce sunt scoase la 
vanzare, au obligatia sub sanctiunea decaderii, sa faca lichidatorului 
judiciar dovada acestui drept până în ziua anterioară celei planificate 
pentru licitație respectiv data de 02 iunie 2020, orele 14:00. Regula-
mentul de vânzare poate fi procurat începând cu data de 02 iunie 
2020. Relatii suplimentare la sediul  lichidatorului HML INSOL-
VENCY IPURL  sau la  telefon: 0727331497.

l Turnatoria Centrala Orion SA, societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Andrei Ioan IPURL, conform hotararii creditorilor nr. 
740/22.05.2020, scoate la vanzare prin licitatie, bunul imobil repre-
zentat de Camera Magazie, situata in incinta Camin nefamilisti nr. 
1, din Municipiul Campina, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 35, et.1, ap. 
49, Judet Prahova, nr. cadastral 947/CN 1-49, suprafata construita 
12,27 mp, la pretul de 1.326 euro, fara TVA. Licitatia se va organiza 
la sediul lichidatorului judiciar in data de 03.06.2020 ora 12:00, iar 
in cazul in care bunul nu va fi valorificat, aceasta este reprogramata 
pentru data de 05.06.2020, 08.06.2020, 10.06.2020, 12.06.2020, 
15.06.2020, 17.06.2020, 19.06.2020, 22.06.2020, 24.06.2020, 
16.06.2020, 29.06.2020, 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 lichidatorului judiciar, 
la numerele de telefon 0723357858/0244597808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

l Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de contact: Oraşul Bicaz, str.Bara-
jului, nr. 4, județul Neamṭ, cod fiscal: 2614392, telefon: 
0233.254.310, interior 107, fax: 0233.254.530, e-mail: primaria-
bicaz@yahoo.ro, e-mail persoană de contact: albertinanemteanu@
primariabicaz.ro. 2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în 
special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie 
vândute: Teren, în suprafaţă de 111mp, situat în intravilan Bicaz, 
str.Dimitrie Leonida, oraş Bicaz, N.C. 53448; Teren, în suprafaţă de 
451mp, situat în intravilan Bicaz, str. Dimitrie Leonida, oraş Bicaz, 
N.C. 53447; Teren, în suprafaţă de 15mp, situat în intravilan Bicaz, 
Aleea Teilor, oraş Bicaz, N.C.53437. Bunurile care urmează să fie 
vândute, conform HCL nr.127 din 31.10.2019 ṭi OUG 57/2019, 
aparṭin domeniului privat al Oraṭului Bicaz. 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: prin 
solicitare scrisă, de la sediul Primăriei Oraşul Bicaz. 3.2. Denumirea 
şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 
Compartimentul Administrarea Domeniului Public ṭi Privat, strada 
Barajului, nr. 4, județul Neamṭ. 3.3. Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se ridică de 
la sediul instituției: preṭul caietul de sarcini este de 30Lei/exemplar, 
ce se  achită la casierie ,  sau în contul  RO66TREZ 
4945006XXX000058. 3.4.Dată limită privind solicitarea clarifică-
rilor: 09.06.2020, ora 16:00. 4. Informații privind ofertele: conform 
caietului de sarcini. 4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 
17.06.2020, ora 10:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Registratura Primăria Oraşului Bicaz, cu sediul în Bicaz, Barajului, 
nr.4, județul Neamṭ. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Într-un singur exemplar, într-un plic sigilat. 5. 

Data şi locul la care se va desfăşura şedința publică de deschidere a 
ofertelor: 17.06.2020, ora 13:00, Primăria Oraşului Bicaz, cu sediul 
în Bicaz, Barajului, nr. 4, județul Neamṭ, Birou UAT. 6. Instanța 
competentă în soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribuna-
lului Neamṭ, Piatra Neamṭ, B-dul Decebal, nr. 5, telefon: 
0233.212.717, fax: 0233.232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în 
vederea publicării: 25.06.2020.

l Primăria Comunei Sfântu Gheorghe, cod fiscal 4365204, cu 
sediul în comuna Sfântu Gheorghe, strada Principală, nr. 36, 
Județul Ialomița, telefon/fax 0243.262.001, e-mail primariasfghe@
yahoo.com. În conformitate cu prevederile HCL nr. 11 din 
30.01.2020 privind aprobarea concesionării unor loturi pentru 
construcția de locuințe, scoate la licitație publică un număr de 8 
(opt) loturi de teren arabil în suprafață de 1.000mp fiecare, situate în 
Zona Islaz Est Sfântu Gheorghe, pentru construcția de locuințe. În 
conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sfântu 
Gheorghe nr. 12 din 30.01.2020 privind scoaterea la licitație publică 
unor loturi de teren pentru realizarea unor investiții, scoate la lici-
tație loturi de teren arabil, după cum urmează: - un lot în suprafață 
de 8.000mp, situat în Zona Islaz Est Sfântu Gheorghe; - un lot în 
suprafață de 4.393mp, situat în Zona SMA Sfântu Gheorghe; -un lot 
în suprafață de 2.000mp, situat în Zona Nord Butoiu. Persoanele 
interesate pot intra în posesia caietului de sarcini înaintând o solici-
tare scrisă în acest sens cu achitarea contravalorii acestuia. Docu-
mentația de atribuire se poate obține de la Compartimentul 
Urbanism, Achiziții Publice, Amenajarea Teritoriului, Protecția 
Mediului, din cadrul Primăriei comunei Sfântu Gheorghe. Docu-
mentația de atribuire va fi pusă la dispoziția solicitantului, la prețul 
de 20Lei plătibil la casieria unității. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 12.06.2020, ora 12:00. Data limită de depunere a ofer-
telor: 19.06.2020, ora 12:00. Ofertele se depun la Registratura 
Primăriei Comunei Sfântu Gheorghe, strada Principală, nr. 36, 
Județul Ialomița. Fiecare participant poate depune doar o singură 
ofertă pe un lot, într-un exemplar. Şedința publică de deschidere a 
ofertelor se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei Sfântu 
Gheorghe, str.Principală, nr. 36, sala de şedințe în data de 
22.06.2020, ora 10:00. Instanța competentă în soluționarea litigiilor 
apărute este Judecătoria Urziceni, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 
9, Municipiul Urziceni, tel. 0243.250.843, fax 0243.256.063, e-mail 
jud-urziceni@just.ro. Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 25.05.2020.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax 
şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Consiliul Local Brăduleț, 
sat Cosaci, Comuna Brăduleț, județul Argeş, telefon/fax 0248.267.910, 
e-mail: primaria_bradulet@yahoo.com, cod fiscal 4318326. 2. Informații 
generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 2 loturi 
de păşuni colinare în suprafață totală de 70,6864ha şi suprafață eligibilă 
totală de 50,5948ha, după cum urmează: - Islazul Dealul Galeşului, 
suprafață totală: 20,0087 ha, din care suprafață păşunabilă (eligibilă): 
9,8666ha, cadastru numărul 80865; -Islazul Bleica, suprafață totală: 
50,6777ha, din care suprafață păşunabilă (eligibilă): 40,7282ha, 
cadastru numărul 80862, conform caietului de sarcini, ce aparțin 
domeniului public al Consiliului Local Brăduleț, județul Argeş, conform 
HCL 11/28.02.2020 şi temeiului legal: OUG 57/03.07.2019. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, direct de 
la sediul instituției, Compartimentul Registratură. 3.2. Denumirea şi 
datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției 
de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: 
Compartimentul Registratură, din cadrul Primăriei Comunei Brăduleț, 
Sat Cosaci, județul Argeş. 3.3. Costul şi condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 200Lei/exemplar, se achită cash 
la casieria Primăriei Comunei Brăduleț. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 11.06.2020, ora 10:00. 4. Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 17.06.2020, ora 09:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul Registratură, 
Primăria Comunei Brăduleț, Sat Cosaci, județul Argeş. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur 
exemplar, într-un plic sigilat. 5. Data şi locul la care se va desfăşura 
şedința publică de deschidere a ofertelor: 17.06.2020, ora 10:00, 
Primăria Comunei Brăduleț, sat Cosaci, județul Argeş. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Argeş, 
B-dul I.C.Brătianu, nr. 7, Piteşti, judeţ Argeş, telefon 0248.216.599, fax 
0248.212.410, e-mail: tr-arges@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 26.05.2020.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria munici-
piului Bistriţa, CIF:4347569, cu sediul în Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 
6, județul Bistriţa–Năsăud, telefon/fax: 0263.232.391, persoană de 
contact: Mihaela Horotan, e-mail: mihaelahorotan@yahoo.com. 2. 
Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie 
închiriate: teren în suprafață de 10mp, situat în Bistrița, str.Liviu 
Rebreanu, nr. 17; teren în suprafață de 5mp, situat în Bistrița, Piața 
Mihai Eminescu; teren în suprafață de 7,64mp, situat în Bistrița, str.

Liviu Rebreanu, nr. 1; teren în suprafață de 7,64mp, situat în 
Bistrița, str.Liviu Rebreanu, nr. 56. Suprafețele de teren ce se scot la 
licitație aparțin domeniului public al municipiul Bistrița. Închirierea 
se face conform OUG 57/2019 şi HCL nr.49 din 27.03.2020. 3.
Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: La cerere contra cost pe suport de hârtie şi gratuit în 
format electronic prin accesarea paginii de internet a Primăriei 
municipiului Bistrița la secțiunea Anunțuri/ Direcția Patrimoniu/ 
Anunțuri licitații. 3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: Registratura Serviciului 
public municipal “Direcţia Patrimoniu” din cadrul Primăriei 
municipiului Bistriţa, str. Gh. Şincai, nr. 2. 3.3. Costul şi condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100Lei, 
se poate achita la casieria Direcției Patrimoniu, str. Gh. Şincai, nr.2 
sau în contul RO98TREZ10121E335000XXXX deschis la Trezo-
reria Bistrița. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
09.06.2020, ora 16:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor: 17.06.2020, ora 15:30. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei municipiului 
Bistrița, str.Gh. Şincai, nr.2, parter. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar. 5. Data 
şi locul la care se va desfăşura şedința publică de deschidere a ofer-
telor: 18.06.2020, ora 10:30, la sediul Primăriei municipiului Bistriţa, 
Piaţa Centrală, nr. 6. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/
sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigi-
ilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: Judecătoria 
Bistriţa, cu sediul în municipiul Bistriţa, str.Alba Iulia, nr. 1, etaj 1, 
tel.0263.212.45.27, e-mail: jud-bistrita-dosare@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 25.05.2020. Primar, Ovidiu Teodor Crețu.

l Debitorul SC New A & I Company SRL, cu sediul în Orsova, 
str.1 Decembrie 1918 nr.21, sc.C, et.1, ap.3, jud.Mehedinti, 
J25/630/2006, C.U.I. 19244600, aflată în procedura de faliment, in 
bankruptcy, en faillite, dosar nr. 2253/101/2018 prin lichidator 
judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in 
Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, CUI: 
38704372, RFO II sub nr. 0918, prin Serban Valeriu, scoate la 
vânzare: - Excavator Hyundai Robex 290NLC-7A, serie N80241791 
la pretul de 20.600 Euro; -Buldoexcavator KOMATSU WB 93R, 
serie F51259 la pretul de 11.400 Euro. Preturile sunt  neafectate de 
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii). Licitatia va 
avea loc în Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud.Mehedinţi la 
data de 29.05.2020 orele 12,00. Avand in vedere măsurile de preve-
nire a răspândirii virusului COVID 19 (CORONAVIRUS), Decretul 
emis de Preşedintelui României cu privire la decretarea stării de 
alerta, precum si a ordonantelor militare emise, lichidatorul 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 masu-
rile impune de autoprotectie (masca, manusi, halat, etc.). Titlul 
executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunului mobil autoturism, o reprezinta sentința nr. 101 din 
data de 13.12.2019 de deschidere a procedurii de faliment pronun-
țată de către judecătorul sindic în dosarul de insolvență nr. 
2253/101/2018. Participarea la licitaţie este condiţionată de consem-
narea în contul unic de insolventa pana la data de 28.05.2020 orele 
17:00 a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru fiecare 
bun mobil in parte şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 
500 lei pentru fiecare bun mobil pentru care se doreste achizitionat. 

Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile 
sa anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii supli-
mentare la telefoanele 0756482035. Lichidator Judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL Filiala Timis.

l Municipiul Drăgăşani cu sediul în str. Piața Pandurilor nr. 1, 
anunță licitație publica deschisa pentru data de 26.06.2020 orele 
10:00 în Sala de Şedințe a Consiliului Local al Mun. Drăgăşani, în 
vederea concesionarii unui teren aparținând domeniului public în 
suprafață de 28 m.p. situat în str. Tudor Vladimirescu nr. 373 A 
conform H.C.L. 25/09.03.2020 pentru construire de balcoane. Data 
limita de depunere a documentației de licitație este 25.06.2020 orele 
15:00 la Registratura Primărie Municipiului Drăgăşani din str. Piață 
Pandurilor nr.1. Caietul de sarcini se poate ridica de la Direcția 
Serviciilor Publice - Biroul Contracte în urma achitării cu numerar 
a sumei de 54 lei la Casieria Mun. Drăgăşani. Relații suplimentare 
la numărul de telefon 0766229255.

l Municipiul Drăgăşani cu sediul în str. Piața Pandurilor nr. 1, 
anunță licitație publica deschisa pentru data de 26.06.2020 orele 
10:00 în Sala de Şedințe a Consiliului Local al Mun. Drăgăşani, în 
vederea concesionarii unui teren aparținând domeniului public în 
suprafață de 29.84 m.p. situat în str. Tudor Vladimirescu nr. 373 A 
conform H.C.L. 26/09.03.2020 pentru construire de balcoane. Data 
limita de depunere a documentației de licitație este 25.06.2020 orele 
15:00 la Registratura Primărie Municipiului Drăgăşani din str. Piață 
Pandurilor nr.1. Caietul de sarcini se poate ridica de la Direcția 
Serviciilor Publice - Biroul Contracte în urma achitării cu numerar 
a sumei de 54 lei la Casieria Mun. Drăgăşani. Relații suplimentare 
la numărul de telefon 0766229255.

PIERDERI
l S-a pierdut Certificat de Înregistrare emis de Oficiul Registrul 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, Seria B, nr.1357571, al 
societății Exploit SRL, cu sediul social în Bucureşti, Sector 5, Şos.
Panduri, Nr. 19, Bloc P9, scara 1, etaj 3, ap. 15, număr de ordine în 
Registrul Comerțului J40/16761/13.09.1994, cod unic de înregistrare 
6176724 din data de 15.09.1994. Îl declarăm nul.

l Pierdut Certificat conducător ambarcațiune de agrement 
numărul 20620, eliberat de Autoritatea Navală Română la data 
25.08.2014, clasele CDS, pe numele Preda Mihai. Se declară nul.

l Pierdut atestat taxi pe numele Păun Marian, elibertat de ARR 
Argeş. Îl declar nul.

l Declarăm pierdute şi anulate următoarele acte ale Fujitsu 
Technology Solutions Gesmbh Viena Sucursala Bucureşti 
(CUI:24383302, J40/14397/2008, sediul: Bucureşti, Sectorul 5, Str.
Tudor Vladimirescu, nr. 22, unitatea 2C, biroul nr. 3, etajul 11): (i).
Certificatul constatator eliberat la data de 16.10.2019 în baza decla-
rației model 3 nr.545335 din 10.10.2019 privind activitățile desfăşu-
rate în afara sediului social şi a sediilor secundare şi (ii).Certificatul 
constatator eliberat la data de 16.10.2019 în baza declarației model 
3 nr. 545335 din 10.10.2019 privind activitățile desfăşurate la sediul 
social situat în Bucureşti, Sectorul 5, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 22, 
unitatea 2C, biroul nr. 3, etajul 11.

l Pierdut Atestat Taxi emis pe numele Nedief Catalin. Il declar 
nul.

ANUNT 
    Subscrisa S.C. Sotrasil S.R.L.– in procedura simplificata, cu sediul in loc. Otelu Rosu, str. 

Hategului, nr. 59,  jud. Caras-Severin, jud. Caras-Severin, va face cunoscut faptul ca in data de 
02.06.2020 ora 12,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar LICEV GRUP SPRL din 
Resita, str. Horea bl.A2, parter, licitatia publica cu strigare privind vânzarea bunurilor mobile: 

- Autoutilitara Volkswagen Transporter (CS08SOT), an fabricatie 1995 la pretul de  
1.110,10 euro + TVA reprezentand 85% din pretul de evaluare; 

- Autoutilitara Volkswagen Transporter (CS09SOT), an fabricatie 1999 la pretul de  
1.160,25 euro + TVA reprezentand 85% din pretul de evaluare; 

- Autoturism  Peugeot 307 (CS10SOT), an fabricatie 2002 la pretul de  280,5 euro + TVA 
reprezentand 85% din pretul de evaluare; 

- Autoturism  Fiat Punto (CS11SOT), an fabricatie 1996 la pretul de  136,85 euro + TVA 
reprezentand 85% din pretul de evaluare; 

- Mobilier birou la pretul de 218,45 euro + TVA, reprezentand 85% din pretul de evaluare; 
- Poarta garaj la pretul de 545,70 euro + TVA, reprezentand 85% din pretul de evaluare; 
- Cos Fum la pretul de 363,80 euro + TVA, reprezentand 85% din pretul de evaluare; 

In cazul in care bunurile scoase la licitatie nu se vând la data stabilita urmatoarele licitatii 
vor avea loc in data de  16.06.2020, 30.06.2020, 14.07.2020 si 28.07.2020 ora 12,00 la sediul 
lichidatorului judiciar, la acelasi pret. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul  
lichidatorului judiciar la valoarea  de 70 lei + TVA pentru fiecare bun. Inscrierea la licitatie si 
achizitionarea caietului de sarcini se poate face in fiecare zi de luni pana vineri  cu cel putin o zi 
inainte de data la care are loc licitatia.   

Garantia de participare la licitatie este de 10% din pretul de pornire al licitatiei. 
Prezenta constituie somatie pentru toti cei care pretind vreun drept aspra bunurilor 

scose la licitatie, sunt obligati sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru 
vanzare. 

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255.212.940 sau la sediul 
lichidatorului judiciar.  

      
 


