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OFERTE SERVICIU
l SC Unic Imperator SRL angajează came-
ristă. Tel. 0744.387.718.

l SC Galantus SRL angajează mecanic auto. 
Tel. 0744.387.718.

l Majeste Decoration SRL angajeaza munci-
tori necalificati pentru lucrari constructii, 
perioada nedeterminata. Date de contact: 
0733.322.979.

l Berfin Yusuf Trans angajează 5 conducă-
tori auto, transport internațional marfă. 
Tel.0746.883.505.

l Societatea 2000 Bazil Electrics SRL, cu 
sediul în Vișeu de Sus, str.Avram Iancu, nr.9, 
jud.Maramureș, angajează: 6 Electricieni în 
construcții civile si industriale- COR 741110. 
Condiții: cunostințe si competențe specifice în 
domeniu; experiență anterioară în domeniu; 
se oferă salariu atractiv; program de muncă 8 
ore/zi; angajatorul asigură 3 mese pe zi și 
cazare; contract de muncă cu o durată de 2 
ani, cu drept de prelungire pentru încă 2 ani. 
Vă rugăm să trimiteți un CV la adresa de 
mail: bazil.electrics.office@gmail.com, iar 
pentru mai multe detalii, sunați la numărul 
de telefon: 0262.353.943.

l Academia Română -Filiala Timișoara, cu 
sediul în Timișoara, Bd.Mihai Viteazu, nr.24, 
jud.Timiș, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de: -1 
post muncitor calificat I, normă întreagă, pe 
durată nedeterminată,  conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 16.03.2020, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 18.03.2020, 
ora 10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii generale cu diplomă de 
muncitor calificat (calificări compatibile cu 
lucrări de întreținere și reparații la imobilele 
și instalațiile din patrimoniului Filialei); 
-vechime în muncă de minim 7 ani. Compe-
tențe/cunoștințe -capacitate de organizare a 
muncii proprii, de gestionare a timpului, de 
asumare a responsabilităților. Aptitudini/
deprinderi pentru munca practică, interes 
pentru problemele tehnice, aptitudini de 
comunicare, ordonat, organizat, dexteritate 
fizică și aptitudini pentru lucrul tehnic. 
Candidaţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Academiei 
Române -Filiala Timișoara, cu sediul în Timi-
șoara, Bd.Mihai Viteazu, nr.24, parter, 
cam.18, Biroul de Resurse Umane. Relaţii 
suplimentare la sediul: Academiei Române 
-Filiala Timișoara, cu sediul în Timișoara, 
Bd.Mihai Viteazu, nr.24, parter, cam.18, 
persoană de contact: Alexandra Gheran, 
telefon 0739.947.775.

l Liceul Teoretic „Constantin Noica”, cu 
sediul în municipiul Alexandria, str.Dunării, 
nr.133, judeţul Teleorman, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: Administrator financiar I, S, 
n u m ă r  p o s t u r i :  1 ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 16.03.2020, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 18.03.2020, 
ora 10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii: studii economice de 
lungă durată; -vechime: minim 5 ani în 
domeniu; -cunoștințe de operare PC. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Liceului 
Teoretic „Constantin Noica” din Alexandria. 
Relaţii suplimentare la sediul unității de 
învățământ, persoană de contact: Mocanu 
Dida, telefon 0247.316.388, fax 0247.317.714, 
e-mail: licnoicatr@yahoo.com.

l Unitatea de Asistenţă Medico Socială, cu 
sediul în oraș Boldești Scăeni, str.Calea 
Unirii, nr.57, judeţul Prahova, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -Infirmieră debutantă 
-normă întreagă -1 post, conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 16.03.2020, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 16.03.2020, 
ora 12.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii și vechime: studii medii; 
vechime - nu este cazul. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, 
la sediul UAMS, Calea Unirii, nr. 57, Boldești 
Scăeni, jud.Prahova. Relaţii suplimentare la 
sediul: UAMS, Calea Unirii, nr.57, Boldești 
Scăeni, jud.Prahova, persoană de contact: 
Coman Maria, telefon 0244.211.383.

l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa localitatea 
București, Șos.Vergului, nr.12, Sector 2, orga-
nizează, la sediul spitalului, concurs pentru 
ocuparea următorului post vacant contrac-
tual de execuție, perioadă nedeterminată, 
conform HG nr.286/2011 și Dispoziția Prima-
rului General al Capitalei 1709/29.12.2014 de: 
-1 post asistent medical debutant (PL) -radio-
logie -Laborator radiologie și imagistică 
medicală. Condițiile generale și specifice: 
-diplomă de bacalaureat; -diplomă de școală 
sanitară postliceală -specialitatea radiologie; 
-fără vechime; -concurs pentru ocuparea 
postului. Data concursului: -16.03.2020 
-Proba scrisă -ora 10.00; -20.03.2020 -Interviu 
-ora 10.00. Data-limită de depunere a dosa-
relor -09.03.2020, ora 15.00. Calendarul de 
desfășurare a concursului, bibliografia și 
tematica se afișează la sediul și pe site-ul 
spitalului: www.spitalmalaxa.ro. Date de 
c o n t a c t :  E c . A n g h e l  D a n i e l a ,  t e l . 
021.255.50.85.

l Consiliul Superior al Magistraturii organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
publice vacante de consilier clasa I, gradul 
profesional superior în cadrul Direcţiei 
economice și administrative- Serviciul salari-
zare și buget (1 post). Proba scrisă a concur-
sului va avea loc la sediul Consiliului 
Superior al Magistraturii, din București, 
Calea Plevnei nr. 141B, sector 6, în data de 23 
martie 2020, ora 10,00, iar interviul în data de 
27 martie 2020, ora 10,00. Dosarul de 
înscriere se depune de către candidat la secre-
tariatul Comisiei de concurs, până la data de 
11 martie 2020, la Direcţia resurse umane și 
organizare din cadrul Consiliului Superior al 
Magistraturii, din București, Calea Plevnei 
nr. 141B, sector 6, camera 300. Condiţii de 
participare:  -candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile prevăzute de art. 465 alin.(1) 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; -studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă în știinţe econo-
mice; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 
ani. Informaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon: (021)311.69.26, precum și de pe 
pagina de internet a Consiliului Superior al 
Magistraturii- www.csm1909.ro.

l Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, 
din Ministerul Apărării Naţionale, organi-
zează concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi temporar vacante de personal civil 
contractual, astfel: •Secretar instituţie de 
îmvăţământ debutant în Biroul secretariat din 
Facultatea de sisteme integrate de armament, 
geniu și mecatronic; Condiţii specifice: -Absol-
virea cu diplomă de licenţă a studiilor univer-
sitare; -Cunoștinţe de specialitate în domeniul 
IT; -Perioada contractuală: până la data de 
31.08.2021 sau până la revenirea titularului 
postului. •Îngrijitor debutant  în Formaţiunea 
de cazarmare la Directorul general adminis-
trativ; Condiţii specifice: -Studii medii/ gene-

rale; -Perioada contractuală: până la data de 
15.03.2021 sau până la revenirea titularului 
postului. Concursurile vor avea loc astfel: 1. 
Desfășurarea probei de concurs- probă scrisă- 
10.03.2020, astfel: •Ora 10.00 pentru urmă-
torul post: -Secretar instituţie de îmvăţământ 
debutant în Biroul secretariat din Facultatea 
de sisteme integrate de armament, geniu și 
mecatronic. 2. Desfășurarea probei de 
concurs– probă practică– 10.03.2020, astfel: 
•Ora 09.00 pentru următorul post: -Îngrijitor 
debutant  în Formaţiunea de cazarmare la 
Directorul general administrativ. 3. Susţinerea 
interviului: 13.03.2020, astfel: •Ora 09.00 
pentru următorul post: -Îngrijitor debutant  în 
Formaţiunea de cazarmare la Directorul 
general administrativ. •Ora 10.00 pentru 
următorul post: -Secretar instituţie de îmvăţă-
mânt debutant în Biroul secretariat din Facul-
tatea de sisteme integrate de armament, geniu 
și mecatronic. Data limită de depunere a 
dosarelor:  28.02.2020, ora 14.00. Depunerea 
dosarelor și organizarea concursului se vor 
face la sediul. Acadmiei Tehnice Militare 
„Ferdinand I” (U.M. 02648 București), Bule-
vardul George Coșbuc nr. 39-49, sector 5, 
București, unde vor fi afișate și detaliile orga-
nizatorice necesare. Date de contact ale secre-
tariatului, la telefon: 021.335.46.64 int. 267.

l Consiliul de monitorizare, cu sediul în str. 
Nerva Traian nr.3, sector 3 București, organi-
zează concurs în data de 23.03.2020, proba 
scrisă ora 10 și 27.03.2020, proba interviu ora 

10, la sediul autorității pentru încadrarea 
unui post vacant de execuție pe perioadă 
nedeterminată  de personal contractual de 
Consilier IA, Direcția economică, administra-
tivă și de monitorizare. Condiții specifice 
pentru ocuparea funcției vacante: -Condiții 
de studii: universitare de licență absolvite cu 
diplomă de licență, respectiv studii superi-
oare de lungă durată, abolvite cu diplomă de 
licență, ramura: științe economice; -Vechime 
în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcției: minim 7 ani. Dosarul va conține 
următoarele documente: 1. Formular de 
înscriere; 2. Copia actului de identitate; 3. 
Copiile diplomelor de studii și ale altor acte 

care atestă efectuarea unor specializări; 4. 
Copia carnetului de muncă, sau după caz, o 
adeverință care să ateste vechimea în muncă 
și, după caz, în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării funcției; 5. Cazier judiciar; 6. 
Adeverința care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului sau de 
către unitățile sanitare abilitate; 7. Curiculum 
Vitae model European, conform Hotărârii 
Guvernului nr. 1021/2004; Copiile actelor mai 
sus menționate se prezintă în copii însoțite de 
documentele originale, care se certifică 
pentru conformitatea cu originalul de către 



II ANUNȚURI

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate 
@jurnalul.ro 

Vineri, 21 februarie 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

secretarul comisiei de concurs. Bibliografia se 
publică pe site-ul Consiliului de monitorizare, 
www.consiliuldemonitorizare.ro. Dosarele se 
publică în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului. Informații supli-
mentare  se  pot  ob ț ine  la  t e l e fon : 
021/371.27.66 sau 0761.043.577.

l Primăria Comunei Bâcleș, județul Mehe-
dinți, organizează concurs în temeiul H.G. 
286/23.03.2011, modificată și completată prin 
H.G. 1027/11.11.2014, concurs de ocupare a 
postului de  asistent medical comunitar, peri-
oadă nedeterminată,  funcție contractuală 
vacantă în cadrul Aparatului de Specialitate 
al Primarului Comunei Bâcleș, județul Mehe-
dinți. Concursul se organizează la sediul 
Primăriei Comunei Bâcleș, județul Mehe-
dinți, în data de  18 martie 2020, ora 10.00 - 
proba scrisă și în data de 20 martie 2020, ora 
10.00 - interviu. Condiții specifice de partici-
pare la concurs: -studii asistent medical; 
-certificat de membru eliberat de Ordinul 
Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și 
Asistenților Medicali din România. Condiții 
generale: conform art. 3 din Regulamentul 
cadru aprobat prin H.G. 286/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare. Dosarul de 
concurs: •pentru înscrierea la concurs candi-
dații vor prezenta până la data de 6 martie 
2020, ora 16.00, la secretariatul Primăriei 
Bâcleș, dosarul de concurs care va conține 
documentele prevăzute la art. 6 din H.G. 
286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. Condițiile de participare la 
concurs și bibliografia se afișează la sediul 
Primăriei Comunei Bâcleș. Relații suplimen-
tare se pot obține la sediul Primăriei Comunei 
Bâcleș și la nr. de telefon: 0252/375263.

l Consiron SRL - în faliment anunta anga-
jare personal specialitate - evaluator autorizat 
- in vederea realizarii evaluarii bunului imobil 
af lat in patrimoniul debitoarei Consiron 
S.R.L., respectiv teren/constructie inscrise în 
C.F. nr.30547/Reșița, număr cadastral/topo-
grafic 30547, 30547-C1. Ofertele urmeaza a se 
depune la sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, telefon 0355-
429 116, pana cel tarziu la data de 20.03.2020, 
orele 15.00.

SOMAŢII
l Se notifică, pentru termenul de judecată 
din data de 26 martie 2020 a dosarului nr. 
34/250/2020 de la Judecătoria Lipova, invo-
carea dreptului de proprietate prin uzuca-
piune de către petentul Florea Dorin- Ioan, 
domiciliat în Municipiul Timișoara, str. 
București, nr. 19, sc. B, et. 2, ap.9, jud. Timiș, 
pentru dobândirea dreptului de proprietate 
prin uzucapiune, asupra parcelelor înscrise în 
CF nr. 1035 Covăsînț,având nr. cad: 4625/1, 
constituită din grădină cu vie, în suprafață de 
110 mp, proprietar tabular fiind Lupan 
Andrei, CF nr. 1958, având nr. cad:4628, 
constituită din teren cu vie, în suprafață de 
1350 mp, proprietar tabular fiind Lupan 
Andrei, CF nr. 1056, având nr. cad: 4632 - 
4633/1, constituită din teren vie cu colnă, în 
suprafață de 10147 mp, proprietar tabular 
fiind Lupan Andrei. Termen de judecată la 
data de 26 martie 2020.

ADUNĂRI GENERALE
l În temeiul art.6 alin.(2) din Regulamentul 
de organizare și funcționare a filialelor, 
aprobat prin hotărârea Conferinței Naționale 
nr.4/2012, Consiliul Filialei Centru a Asocia-
ţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din 
România, convoacă membrii titulari ai acestei 
Filiale să participe la Adunarea Generală, 
organizată în data de 24 martie 2020, la Hotel 
Kronwell -Brașov, Bd.Gării, nr.7, începând cu 
ora 14.00 -prima convocare. Ordinea de zi 
cuprinde: -Aprobarea raportului de activitate 
a Consiliului Filialei pentru anul 2019; 

-Prezentarea situațiilor financiare pentru 
anul 2019; Prezentarea programului de acti-
vitate și proiectul de buget pentru anul 2020; 
Alegerea reprezentantului județului Alba în 
Consiliului Filialei; Alegerea delegaților care 
vor reprezenta filiala la Conferința Națională 
ANEVAR; Diverse. În situația în care, la data 
și ora menționate mai sus, Adunarea Gene-
rală nu poate fi ținută din cauza lipsei cvoru-
mului, a doua convocare se fixează la ora 
15.00, în aceeași locație.

l Convocare: Președintele Consiliului de 
administraţie al societăţii Athenee Palace SA, 
societate pe acţiuni română cu sediul în 
București, B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire 
Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, 
număr de ordine în Registrul Comerţului 
București J40/612/1991, CUI RO 1569250, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor la data de 26 martie 2020, ora 
9,00, în București, B-dul Poligrafiei nr.1C, 
Clădire Birouri Ana Holding, et.1, biroul 10, 
sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
registrul acţionarilor, la sfârșitul zilei de 13 
martie 2020, cu următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea situaţiilor financiare anuale ale 
Athenee Palace S.A., pentru exerciţiul finan-
ciar 2019. 2. Aprobarea Raportului adminis-
tratorului și Raportul auditorului financiar 
asupra situaţiilor financiare pentru anul 2019. 
3. Aprobarea descărcării de gestiune pentru 
anul 2019 a Consiliului de administraţie al 
societăţii Athenee Palace S.A. 4. Alegerea 
consiliului de administraţie al Athenee Palace 
SA și stabilirea duratei mandatului acestuia. 
5. Stabilirea indemnizaţiei membrilor consi-
liului de administraţie al Athenee Palace SA. 
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltu-
ieli pentru anul 2020. 7. Aprobarea datei de 
15 aprilie 2020, ca dată de înregistrare asupra 
căreia se răsfrâng hotărârile adunării gene-
rale ordinare a acţionarilor. După data de 14 
aprilie 2020 (ex date) instrumentele finan-
ciare obiect al hotărârii adunării generale 
ordinare a acţionarilor se tranzacţionează 
fără drepturile care derivă din respectiva 
hotărâre. În cazul în care nu sunt îndeplinite 
condiţiile legale de desfășurare a adunării 
generale ordinare a acţionarilor, a doua 
adunare generală ordinară este convocată 
pentru data de 27 martie 2020, în același loc, 
la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi. Accesul 
acţionarilor indreptatiti sa participe la 
adunarea generală este permis prin simpla 
probă a identităţii acestora, cu actul de iden-
titate, facută în cazul acţionarilor persoane 
fizice, iar în cazul persoanelor juridice sau a 
reprezentanţilor acţionarilor persoane fizice, 
cu împuternicire dată persoanei fizice care le 
reprezintă, în limba română. La adunare au 
drept sa participe și să voteze toţi acţionarii 
societăţii înregistraţi la sfârșitul zilei de 
13.03.2020, în Registrul Acţionarilor, gesti-
onat de Depozitarul Central SA, care este 
data de referinţă a adunării convocate. Acţio-
narii pot participa la ședinţa adunării gene-
rale, personal sau prin reprezentanţi, pe bază 
de împuternicire specială sau generală, în 
condiţiile prevăzute de art. 243 din Legea nr. 
297/2004 privind piaţa de capital. Împuterni-
cirile speciale sau generale vor fi utilizate în 
condiţiile stabilite de Regulamentul ASF 
nr.5/2018, iar modelul acestora va putea fi 
obţinut de la sediul societăţii. Împuternicirea 
specială se va întocmi în trei exemplare origi-
nale (unul pentru acţionar, unul pentru 
reprezentant și unul pentru emitent). După 
semnare, exemplarul pentru emitent, însoţit 
de copia actului de identitate a celui repre-
zentat, va fi trimis spre înregistrare societăţii 
cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea 
generală, acestea putând fi trimis și prin fax 
(nr. fax: 0213181300) sau prin email la 
adresa: athenee.palace@gmail.com, reprezen-
tantul acţionarului fiind obligat ca la data 
adunării generale a acţionarilor, să aibă 
asupra sa procura în original. Împuternicitul 
nu poate fi substituit de o altă persoană. Nu 
poate fi acordată împuternicire unei persoane 
aflată în conflict de interese conform art.243 

alin. 6 indice 4 din Legea 297/2004. Unul sau 
mai mulţi acţionari reprezentând individual 
sau împreună cel puţin 5% din capitalul 
social au dreptul de a introduce puncte pe 
ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor, inclusiv până la data de 
06.03.2020, cu condiţia ca fiecare punct să fie 
însoţit de o justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de catre 
adunarea generală a acţionarilor. Dease-
menea, unul sau mai mulţi acţionari repre-
zentând individual sau împreună cel putin 
5% din capitalul social au dreptul de a 
propune proiect de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi inclusiv până la data de 
09.03.2020. Lista cuprinzând informaţii cu 
privire la numele, localitatea de domiciliu și 
calificarea profesională ale persoanelor 
propuse pentru funcţia de administrator se 
află la dispoziţia acţionarior, putând fi consul-
tată de aceștia după data de 24 februarie 
2020. Acţionarii pot face propuneri pentru 
candidaţii la funcţia de administrator până la 
data limită de 20 martie 2020. Propunerile 
vor cuprinde numele, localitatea de domiciliu 
și calificarea profesională a persoanelor 
propuse pentru funcţia de administrator. 
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze 
consiliului de administraţie întrebări în scris 
înaintea datei de desfășurare a adunării gene-
rale, privind punctele de pe ordinea de zi, 
împreună cu acte care permit identificarea 
acţionarului astfel încât acestea să fie înregis-
trate de primire la sediul Societăţii până cel 
târziu la data de 19.03.2020, cu menţiunea 
scrisă clar “Pentru adunarea generală ordi-
n a r ă  a  a c ţ i o n a r i l o r  d i n  d a t a  d e 
26/27.03.2020”, urmând a i se răspunde în 
cadrul adunării generale. Întrebările acţiona-
rilor vor putea fi transmise prin servicii de 
curierat sau prin mijloace electronice (prin 
email la adresa: athenee.palace@gmail.com). 
Se va considera că un răspuns este dat dacă 
informaţia relevanta este disponibilă pe 
pagina de internet a societăţii, în format 
întrebare - răspuns. Orice acţionar are 
garantat exerciţiul liber al drepturilor sale 
conform prevederilor legale aplicabile și ale 
Actului constitutiv al societăţii. Începand cu 
data de 24.02.2020, modelele de împuterni-
ciri, documentele și materialele informative 
referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi a adunării generale a acţionarilor, 
proiectele de hotărâri precum și orice alte 
informaţii suplimentare se pot obţine de la 
sediul  societăţii, între orele 9-17, și la tel. 
0212021199. Acţionarii își pot exercita 
dreptul de vot prin corespondenţă, iar buleti-
nele de vot prin corespondenţă vor fi puse la 
dispoziţia acţionarilor la cererea acestora la 
sediul Societăţii din București, B-dul Poligra-
fiei nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, etaj 
1, Biroul nr. 10, precum și pe site-ul societăţii 
www.athenee-palace.ro. În cazul votului prin 
corespondenţă, buletinul de vot, completat si 
semnat, va fi transmis prin poștă sau prin 
e-mail, cu semnătura electronică extinsă, 
conform Legii nr. 455/2001 până la data de 25 
martie 2020, inclusiv, la adresa societăţii, 
respectiv la adresa de e-mail: athenee.
palace@gmail.com cu menţiunea scrisă clar 
“Pentru adunarea generală ordinară a acţio-
narilor din data de 26/27.03.2020.” Athenee 
Palace SA Prin: Mateiaș Liliana Rodica - 
Președinte al Consiliului de administraţie.

CUMPĂRĂRI DIVERSE
l Cumpăr puncte ANRP, decizii emise în 
baza legii 165. Tel. 0734.685.829

CITAŢII
l Municipiul Sebeș, în calitate de reclamant, 
îl citează pe numitul Ochian Neculai, în cali-
tate de intimat, cu domiciliul cunoscut în 
Municipiul Sebeș, Str. Mihail Kogălniceanu, 
bl. 70, ap. 8, Județul Alba, în dosarul nr. 
2632/298/2019 la Judecătoria Sebeș, în data 
de 12.03.2020.

l Mălăncioiu Daniela Elena cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Pitești, str. Alexandru 
Odobescu nr. 7, judeţul Argeș, este citată în 
data de 12.03.2020, ora 8,30, la Judecătoria 
Pitești, complet C4-4J, Sala 2, din Pitești, b-dul 
Eroilor nr. 5, jud. Argeș, în calitate de pârâtă în 
dosarul nr. 24640/280/2012, în contradictoriu 
cu Toma Elena și Stoica Emil Sorin.

l Angelescu Maria cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Pitești, str. Trivale, nr. 49, judeţul 
Argeș, este citată în data de 12.03.2020, ora 
8,30, la Judecătoria Pitești, completul C4-4J, 
Sala 2, din Pitești, B-dul Eroilor nr. 5, jud. 
Argeș, în calitate de pârâtă în Dosarul nr. 
24640/280/2012, în contradictoriu cu Toma 
Elena și Stoica Emil Sorin.

l Aducem la cunoștința pârâtului Pasaila 
Vasile, cu ultimul domiciliu cunoscut în Timi-
șoara, str.Virgil Madgearu, nr. 2, ap.3A, 
județul Timiș, că este chemat în judecată de 
către reclamanta DFMT pentru înlocuire 
amendă cu muncă în folosul comunității, 
pentru termenul de judecată din data de 
10.03.2020 la Judecătoria Timișoara sala 329 
complet  C3c,  ora  9 .00 ,  în  dosarul 
nr.23918/325/2019. Totodată se precizează că 
s-a numit curator.

l Se citează pârâta Iosif Camelia, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Rm. Vâlcea, Cartier 
Goranu, str. Lespezi, nr. 157, județul Vâlcea, 
pentru data de 10.03.2020, ora 9.00, la Jude-
cătoria  Rm. Vâlcea,  în  dosarul  nr. 
9314/288/2019, în proces cu reclamantul Iosif 
Aristidie - proces de divorț.

l Numiții: Brinzica N. Nicolae și Costache 
Maria, cu ultim domiciliu în Pucioasa, cartier 
Glodeni nr.70B, jud.Dâmbovița, sunt chemați 
în ziua de 10.03.2020 la Judecătoria Pucioasa, 
județ Dâmbovița, în calitate de pârâți în 
dosarul nr.2163/283/2018, în proces cu Brin-
zica Vasile și Brinzica Constanța pentru 
acțiune în constatare.

l Se citează numitul Carp Aurel, în cauza 
dosar nr.6288/290/2018, al Judecătoriei 
Reșița, cu obiect partaj bunuri comune, 
având ca reclamantă pe numita Belcea 
Maria, pentru termenul de judecată din data 
de 31 martie 2020, ora 12.00.

l Citație emisă la data de 03.02.2019. Succe-
sibilii defunctei Ungureanu Victoria, CNP 
2230627083410, decedată la data de 
09.04.2004, fostă cu ultimul domiciliu în oraș 
Predeal, str.Piatra Mare, nr.4, jud.Brașov, 
sunt invitați să se prezinte la data de 
17.03.2020, ora 11.00, la sediul Societății 
Profesionale Notariale Marin Horațiu și 
Petrescu Manuela-Adă, din mun.Brașov, 
pentru a participa la dezbaterea procedurii 
succesorale a defunctei. Notar public 
Petrescu Manuela-Ada.

DIVERSE
l În conformitate cu prevederile art. 18 alin. 
3 din legea nr. 14/2003 a partidelor politice, se 
publică prezentul anunț privind depunerea la 
data de 19.02.2020 la registratură Tribuna-
lului București a cererii privind înregistrarea 
ca partid politic cu denumirea Partidul 
dezvoltării României, cerere ce formează 
obiectul dosarului 4707/3/2020.

l Prin Incheierea din data de 09.10.2018, 
pronuntata de Judecatoria Sector 3, Sectia 
Civila, in dosarul nr. 16326/301/2018, a fost 
dispusa dizolvarea Asociatiei Alef, cu sediul 
in Bucuresti, Str. Floarea Albastra, nr. 22, 
sector 3, Romania, fiind desemnat lichidator 
judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, cu 
sediul social in Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, 
et. 5, cam. 502-505, sector 1, inregistrata in 
Registrul Formelor de Organizare al UNPIR 
sub nr. inregistrare RFO II 0092/2006. 
Instanta a dispus inscrierea dizolvarii in 
Registrul asociatiilor si Fundatiilor tinut la 
grefa Judecatoriei Sector 3 si a pus in vedere 
lichidatorului judiciar ca dupa publicarea 
dizolvarii sa depuna bilantul, registrul jurnal 
si memorandumul.

l MP Riverside Group SRL, Azurra’s 
GI&GI SRL, titular al proiectului PUZ- 
„Dezvoltare zonă mixed-use, activități econo-
mice servicii, birouri, cazare, locuințe de 
serviciu, agreement, Construire hotel, în 
comuna Ghiroda, Calea Lugojului, CF 
405975, CF410343, CF410342, CF 400219, 
județ Timiș”, aduc la cunoștinţa publicului că 
decizia etapei de încadrare, din procedura de 
reglementare conform HG nr. 1076/2004, este 
cea de adoptare a planului fără aviz de 
mediu. Propunerile de reconsiderare ale deci-
ziei se vor transmite în scris, în termen de 10 
zile calendaristice, la sediul APM Timiș, str.
Liviu Rebreanu, Nr.18-18A, Timișoara.

l Anunț în etapa 1, de pregătire a elaborării 
PUZ-ului inițiat de S.C. Rosa Vânturilor 
S.R.L. și S.C. Tele Distribution S.R.L. plan 
urbanistic zonal “Înființare parc industrial/
logistic Șimand”. Primarul com. Șimand 
anunță publicul, autoritățile interesate și 
proprietarii terenurilor din zonă, despre 
intenția realizării unui PUZ și RLU de către 
S.C. ROSA VÂNTURILOR S.R.L. și S.C. 
TELE DISTRIBUTION S.R.L., proprietari 
ai terenului în suprafață de 400.000 mp, 
situat pe teritoriul administrativ al comunei, 
în intravilanul și extravilanul loc. Șimand, 
identificat prin CF 300704 și nr. 300714 
Șimand, nr. cad. 300704 și 300714. Prezen-
tarea succintă a argumentării intenției de 
elaborare a planului și a obiectivelor planului: 
pe suprafața mai sus menționată vor fi 
amplasate hale destinate industriei, depozi-
tării, serviciilor sau comerțului, cu acces 
carosabil amenajat dinspre DN 79 Arad – 
Oradea. Se organizează întâlnire cu locuitorii 
din zonă în data de 04.03.2018 ora 10:00 la 
sediul Primăriei Șimand. Cei interesați vor 
trimite la Primăria com. Șimand observatii, 
comentarii sau semnalări cu privire la 
intenția de elaborare PUZ în termen de 10 
zile calendaristice de la data prezentului 
anunț, adică din 21.02.2020 – 02.03.2020, iar 
răspunsurile se vor afița pe site și la sediul 
primăriei până la data de 12.03.2020. Persoa-

DGRFP Braşov - Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Braşov, în calitate de reclamant, 
citează pentru data de 22 aprilie 2020, ora 11:00 
Sala T5, Complet ci5 (sala t5), la Tribunalul Braşov, 
pe pârâtul FUTURE REAL ESTATE LIMITED, în 
dosarul nr. 682/62/2018/a1, având ca obiect 
atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă 
(art. 169 Legea 85/2014).

Citaţie: IONESCU DAN cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Craiova, str. Făgăraş, bl. D21, sc. 1, ap. 18, jud. Dolj, 
este citat la Judecătoria Craiova, din str. A. I. Cuza, nr. 
30, complet Civil 9, în ziua de 13.04.2020, ora 09:00, 
în calitate de chemat în garanţie, în proces cu 
Municipiul Craiova prin Primar, în calitate de chemat în 
garanţie pentru fond - pretenţii, ce face obiectul 
dosarului nr. 9523/215/2018.
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nele responsabile cu informarea și consul-
tarea publicului sunt: Anca Rugea și Ioan 
Tătar, Primăria com. Șimand, com. Șimand, 
nr. 1119, CP 317335, jud. Arad, tel. 
0257/373118, e-mail: info@simand.org.

l Anunț public privind depunerea documen-
tației în vederea emiterii autorizației de 
mediu. Subscrisa Happy Food Van SRL, cu 
sediul în Salcioara, str. Speranței, nr. 34, 
camera 1, județul Tulcea, anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării și docu-
mentației tehnice în vederea obținerii auto-
rizației de mediu privind Activitatea de 
comerț cu ridicata de deșeuri și resturi, la 
punctul de lucru din localitatea Lunca, str. 
Principală, nr. 52, județul Tulcea (0766.310. 
252). Informațiile privind potențialul impact 
asupra mediului generat de proiectul propus 
și observațiile publicului se primesc la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea, 
str.14 noiembrie, Nr.5, județul Tulcea. 
Tel.0240.510.622, fax: 0240.510.621, de luni 
până vineri, între orele 08.00-16.00.

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.Oraș Sângeorgiu de Pădure, str.Livezilor, 
nr.6, Sângeorgiu de Pădure, județul Mureș, 
telefon 0265.578.226, fax 0265.580.357, 
e-mail: sgpadure@cjmures.ro, cod fiscal 
4375895. Anunță acordarea de finanțări 
nerambursabile din fondurile bugetului local 
în anul fiscal 2020 pentru Programul de 
sprijinire sportivă din Unitatea Adminis-
trativ Teritorială Sângeorgiu de Pădure pe 
anul 2020. 2. Reglementări legale: -Legea 
nr.350/2005 actualizată privind regimul 
finanțărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activitate nonprofit de 
interes general; -Legea 273/2006 privind 
finanțele publice; -Legea nr.69/2000 legea 
educației și a sportului; -HG 884/2001 
privind aprobarea Regulamentului de punere 
în aplicare a dispozițiilor Legii educației 
fizice și sportului nr.69/2000; -OM al Ministe-
rului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 
privind finanțarea din fonduri publice a 
proiectelor și programelor sportive; -HG 
1447/2007 privind Normele Financiare 
pentru activități sportive, cu modificările și 
c o m p l e t ă r i l e  u l t e r i o a r e ;  - O U G 
nr.57/03.07.2019 privind Codul Adminis-
trativ; -Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 
17.02.2020, privind bugetul de venituri și 
cheltuieli al Orașului Sângeorgiu de Pădure 
pe anul 2020 și Regulamentul pentru regimul 
finanțărilor nerambursabile alocate de la 
bugetul local pentru activitate nonprofit de 
interes local. 3.Solicitanții pot fi: asociațiile 
înregistrate legal, constituite în conformitate 
cu legislația în vigoare, persoane juridice fără 
scop patrimonial -care își desfăsoară activi-
tatea în localitatea Sângeorgiu de Pădure și 
dacă proiectul propus vizează activitatăți 
eligibile care se vor desfășura în viitor. 4.
Bugetul programului: Total valoare proiect: 
400.000Lei. Finanțarea asigurată de Orașul 
Sângeorgiu de Pădure va fi de maximum 
90% din bugetul total al proiectului, restul de 
minim 10% din valoarea totală a proiectului 
va fi suportat de solicitant. 5.Data-limită 
pentru depunerea propunerilor de proiecte: 
09.03.2020, ora 14.00. Autoritatea finanța-
toare, Oraș Sângeorgiu de Pădure, reduce 
termenul de depunere a proiectelor de la 30 
de zile la 15 zile, conform art.20, alin.2 din 
Legea nr.350/2005, cu scopul accelerării 
procedurii de selecţie fundamentat pe necesi-
tatea demarării proiectelor care ar aduce 
prejudicii persoanelor fizice și juridice, care 
solicită finanţarea. 6.Adresa la care se depune 
ofertele în plic sigilat: Oraș Sângeorgiu de 
Pădure, cod fiscal: 4375895, str.Livezilor, nr.6, 
Sângeorgiu de Pădure, județul Mureș, cod 
poștal: 547535, telefon 0265.578.226, fax 
0265.580.357, e-mail: sgpadure@cjmures.ro. 
7.Perioada de selecție și evaluare a propune-
rilor de proiecte: 10-11.03.2020. 8.Documen-

tația de solicitare a finanțării va fi întocmită 
conform „Regulamentul privind regimul 
finanțările nerambursabile alocate de la 
bugetul local al Orașului Sângeorgiu de 
Pădure alocate pentru activități nonprofit de 
interes local” și se va depune într-un singur 
exemplar (original) în format scris, la regis-
tratura Consiliului Orașului Sângeorgiu de 
Pădure, str.Livezilor, nr.6, precum și în 
format electronic pe CD sau DVD. 9.Docu-
mentația pentru elaborarea, prezentarea 
proiectului, prevăzută în regulament și infor-
mații suplimentare se pot obține de pe pagina 
web: www.sgpadure.ro. 10. Decontarea chel-
tuielilor în limita finanțării aprobate se va 
efectua numai pentru activitățile realizate și 
cuprinse într-un raport de activitate interme-
dial/final cu documente justificative în copie 
certificat cu ștampila conform cu originalul și 
semnătura solicitantului. 11.Soluționarea 
contestațiilor depuse se va face de către 
Comisia de soluționare a contestațiilor 
proiectelor cu finanțări nerambursabile. 
Informații suplimentare pot fi obținute la 
telefon 0265/578.226.

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.Oraș Sângeorgiu de Pădure, str.Livezilor, 
nr.6, Sângeorgiu de Pădure, județul Mureș, 
telefon 0265.578.226, fax 0265.580.357, 
e-mail: sgpadure@cjmures.ro, cod fiscal 
4375895. Anunță acordarea de finanțări 
nerambursabile din fondurile bugetului local 
în anul fiscal 2020 pentru proiecte sociale, 
culturale, protecția mediului, tineret și sport 
activități nonprofit de interes local. 2.Regle-
mentări legale: -Legea nr. 350/2005 actuali-
za tă  pr iv ind  reg imul  f inanțăr i lo r 
nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activitate nonprofit de interes general; 
-Legea 273/2006 privind finanțele publice; 
-Legea 215/2001 al administrației publice 
locale; -Legea nr.69/2000 legea Educației și a 
sportului; -Legea nr.186/2003 privind susți-
nerea și promovarea culturii; -OG nr.51/1998 
privind îmbunătățirea sistemului de finanțare 
al programelor și proiectelor culturale; 
-Ordinul nr.130/2006 al președintelui Agen-
ţiei Naţionale pentru Sport; -Hotărârea 
Consiliului Local nr.11 din 17.02.2020, 
privind bugetul de venituri și cheltuieli al 
Orașului Sângeorgiu de Pădure pe anul 2020 
și Regulamentul pentru regimul finanțărilor 
nerambursabile alocate de la bugetul local 
pentru activitate nonprofit de interes local. 
3.Solicitanții pot fi: asociațiile înregistrate 
legal, constituite conform legii, care își desfă-
șoară activitatea în localitatea Sângeorgiu de 
Pădure, sau înregistrate în alte județe, dacă 
au filiale active, legal constituite în localitatea 
Sângeorgiu de Pădure și dacă proiectul 
propus vizează activități eligibile care se vor 
desfășura în Orașul Sângeorgiu de Pădure, 
respectând Regulamentul privind regimul 
finanțările nerambursabile alocate de la 
bugetul local al Orașului Sângeorgiu de 
Pădure alocate pentru activități nonprofit de 
interes local. Vor fi analizate numai propune-
rile de proiecte depuse în termenul stabilit 
prin anunțul de participare și întocmite în 
conformitate cu documentația pentru elabo-
rarea și prezentarea proiectului prevăzută în 
regulamentul anterior menționat. 4.Bugetul 
programului:  Total valoare proiect: 
140.000Lei, din care: -Proiecte sociale, cultu-
rale, protecția mediului, tineret: 85.000Lei; 
-Proiect sport 55.000Lei. Finanțarea asigu-
rată de Orașul Sângeorgiu de Pădure va fi de 
maximum 90% din bugetul total al proiec-
tului, restul de minim 10% din valoarea 
totală a proiectului va fi suportat de solici-
tant. 5.Data-limită pentru depunerea propu-
nerilor de proiecte: 09.03.2020, ora 14.00. 
Autoritatea finanțatoare, Oraș Sângeorgiu de 
Pădure reduce termenul de depunere a 
proiectelor de la 30 de zile la 15 zile, conform 
art.20, alin.2 din Legea nr.350/2005, cu scopul 
accelerării procedurii de selecţie funda-

mentat pe necesitatea demarării proiectelor 
care ar aduce prejudicii persoanelor fizice și 
juridice, care solicită finanţarea. 6.Adresa la 
care se depune ofertele în plic sigilat: Oraș 
Sângeorgiu de Pădure, str.Livezilor, nr.6, 
Sângeorgiu de Pădure, județul Mureș, cod 
poștal: 547535, telefon 0265.578.226, fax 
0265.580.357, e-mail: sgpadure@cjmures.ro. 
7.Perioada de selecție și evaluare a propune-
rilor de proiecte: 10-11.03.2020. 8.Documen-
tația de solicitare a finanțării va fi întocmită 
conform „Regulamentul privind regimul 
finanțările nerambursabile alocate de la 
bugetul local al Orașului Sângeorgiu de 
Pădure alocate pentru activități nonprofit de 
interes local” și se va depune într-un singur 
exemplar (original) în format scris, la regis-
tratura Consiliului Orașului Sângeorgiu de 
Pădure, str.Livezilor, nr.6, precum și în 
format electronic pe CD sau DVD. 9.Docu-
mentația pentru elaborarea, prezentarea 
proiectului, prevăzută în regulament și infor-
mații suplimentare se pot obține de pe pagina 
web: www.sgpadure.ro 10.Decontarea cheltu-
ielilor în limita finanțării aprobate se va 
efectua numai pentru activitățile realizate și 
cuprinse într-un raport de activitate interme-
dial/final cu documente justificative în copie 
certificat cu ștampila conform cu originalul și 
semnătura solicitantului. 11.Soluționarea 
contestațiilor depuse se va face de către 
Comisia de soluționare a contestațiilor 
proiectelor cu finanțări nerambursabile. 
Informații suplimentare pot fi obținute la 
telefon 0265.578.226.

l Anunț prealabil privind afișarea publică a 
documentelor tehnice ale cadastrului. 
Unitatea Administrativ-Teritorială Gălbinași, 
din județul Buzău, anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale, nr.  4, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 
43, 48, 49, începând cu data 27.02.2020 pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul Primaria 
Gălbinași, conform art. 14 alin. (1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității imobiliare 
nr. 7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor putea fi depuse 
la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Nați-
onale de Cadastru și Publicitate Imobiliară: 
http://ancpi.ro_docs/?dir=Buzau.

l SC Home Store Investment SRL anunță 
publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Amenajare  parcare la sol”, propus 
a fi amplasat în Bucuresti, Sectorul 5, str.
Sălaj, nr.325-329.Informațiile privind 
proiectul pot fi consultate la sediul APM 
București, din București, Sector 6, Aleea 
Lacul Morii, nr.1, și la sediul titularului. 
Home Store Investment SRL, din Șoseaua 
Sălaj, nr.345, parter, Sector 5, București, în 
zilele de luni-vineri, între orele 09.00-12.00. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la 
sediul APM București.

l Vă înștiinţăm că, în data de 02.03.2020, se 
publică documentele tehnice ale cadastrului 
din cadrul proiectului „Realizarea lucrării de 
cadastru general, în comuna Valea Dragului, 
jud.Giurgiu, pentru sectorul 12”, în confor-
mitate cu art.11, alin.(2), lit.j și k, coroborat 
cu art.14 alin.1 din Legea cadastrului și 
publicităţii imobiliare nr.7/1996, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Afișarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului se va realiza 
pe o perioadă de 60 zile, la sediul Primăriei 
Comunei Valea Dragului, jud.Giurgiu.

l Prin sentinta civilă nr. 877/07.11.2019 în 
dosarul nr. 1966/297/2018 aflat pe rolul Jude-
cătoriei Săveni, jud. Botoșani, instanţa a 
admis în parte acţiunea civilă formulată de 
reclamantul Brabonschi Remus, domiciliat în 
mun. Săcele, str. Movilei, bl. 6, sc. B, et.1, ap. 
4, jud. Brașov, în contradictoriu cu pârâta 
Brahonschi Dana -Florentina, domiciliată în 
sat. Vorniceni, com. Vorniceni, jud. Botoșani, 
citată prin publicitate, astfel cum a fost 

completată prin cererile depuse la data de 
22.05.2019 și 23.10.2019. S-a declarat desfă-
cută căsătoria încheiată la data de 15.08.20 
înregistrară în registrul de stare civilă al 
Primăriei com. Vorniceni, jud. Botoșani sub 
nr. 8 din 15.08.2015, din culpă exclusivă a 
pârâtei. Dispune revenirea pârâtei la numele 
purtat anterior căsătoriei, respectiv Trifan. 
Dispune ca exercitarea autorităţii părintești 
pentru minorul Brahonschi Raul- Andrei 
născut la data de 13.07.2012, să se realizeze 
în mod exclusiv către reciamant, iar pentru 
minorul Brahonschi Matteo-Alexandru, 
născut la data de 08.04.2017, exercitarea 
autorităţii părintești să se realizeze în mod 
exclusiv de către pârâtă. Stabilește locuinţa 
minorului Brahonschi Raul-Andrei la recla-
mant și locuinţa minorului Brahonschi 
Matteo Alexandru la pârâta. Compensează 
obligaţiile de întreţinere datorate reciproc de 
părţi pentru cei doi minori. Obligă pârâta să 
plătească reclamantului suma de 3.027 lei 
cheituieli de judecată, rezentând taxă judi-
ciară de timbru, onorariu avocat și onorariu 
curator special desemnat pentru pârâtă. 
Obligă reclamantul să publice extras din 
hotărâre într-un ziar naţional de largă 
răspândire și să depună dovada la dosar. Cu 
drept de apel în termen de 30 de zile de la 
comumcare, care se va depune la Judecătoria 
Săveni.

LICITAŢII
l Francigrin SRL - în faliment anunta 
vanzarea prin licitatie publica a bunului 
mobil, reprezentand Autoturism marca 
Dac ia  Sandero ,  numar  omologare  
ABDA1C4511W63E5, numar identificare 
UU15SDAAC49478205, culoare Albastru, an 
fabricatie 2013. Pretul de pornire al licitatiei 
este de 100% din pretul de evaluare, respectiv 
15.307 Lei + T.V.A. Caietele de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, 
telefon 0355-429.116, pretul caietelor de 
sarcini fiind de 500 lei + T.V.A. Licitatia va 
avea loc in data de 28.02.2020, orele 12.00, la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap. 21, jud. Caras-Severin.

l Francigrin SRL - în faliment anunta 
vanzarea prin licitatie publica a bunului 
mobi l ,  reprezentand Autout i l i tara 
Wolkswagen 70XO2C/TRANSPORTER, nr. 
omologare BF123Z1111B74E2, numar iden-
tificare WV2ZZZ70ZWXO12250, culare Alb, 
an fabricatie 1997. Pretul de pornire al licita-
tiei este de 100% din pretul de evaluare, 
respectiv 11.194 Lei + T.V.A. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon  0355-429 116, pretul 
caietelor de sarcini fiind de 500 lei + T.V.A. 
Licitatia va avea loc in data de 28.02.2020, 
orele 11.30, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin.

l Foradex Drilling SA cu sediul in Bucuresti, 
str.Milcov, nr. 5, cladirea C9, sector 1, CIF 
29917118, J40/2969/2012, prin lichidator 
judiciar Via Insolv SPRL, scoate la vânzare 
in bloc prin licitaţie publică bunuri mobile 
aflate in Tunisia: - echipamente tehnologice 
pentru foraj si mijloace de transport, pornind 
de la valoarea de piata redusa cu 25% de 
15.200 lei fara TVA, respectiv 18.088 lei cu 
TVA; - deseuri fier vechi, pornind de la 
valoarea de piata redusa cu 25% de 19.997 lei 
fara TVA, respectiv 23.796,43 lei cu TVA. 
Persoanele interesate vor achita taxa de 
participare de 2.000 lei fara TVA (2.380 lei cu 
TVA) care include caietul de prezentare și vor 
depune documentele necesare participarii la 
licitatie impreuna cu taxa de garanţie de 10% 
din pretul de pornire (4.188 lei) cu cel puţin 1 

zi lucratoare înainte de data stabilită pentru 
licitaţie, orele 12,00. Pasul minim de licitatie 
este de 10% din valoarea de pornire a licita-
tiei. Licitaţia va avea loc în data de 
26.02.2020, ora 13/00 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 
519800, 0728.980.322. In cazul neadjudecării, 
licitatiile vor fi reluate la 04.03.2020, 
11.03.2020, 18.03.2020 respectiv 25.03.2020 la 
aceeași oră, în același loc.

l 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 af lat 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 02.03.2020 ora 
14.00, iar pretul de pornire este de 107.190 
euro fara TVA. In cazul in care bunurile 
imobile nu se vor adjudeca la termenul de 
licitatie stabilit, se vor organiza alte 10 (zece) 
licitatii in datele de 17.03.2020, 01.04.2020, 
16.04.2020,  01.05.2020,  18.05.2020, 
02.06.2020, 17.06.2020, 02.07.2020 si 
17.07.2020, la aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. Locul de desfasurare a lici-
tatiilor 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 lici-
tatie 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 Bucu-
resti, 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 suplimen-
tare se pot obtine la tel. 021.227.28.81.

l Private Liquidation Group IPURL, în 
calitate de lichidator judiciar al societății 
Somptuos Serv SRL societate în faliment, in 
bankruptcy, en faillite - procedură ce face 
obiectul dosarului nr.552/1285/2018, aflat pe 
rolul Tribunalului Specializat Cluj, având 
sediul în  Cluj Napoca, str. Gheorghe Dima, 
nr. 11, ap. 33, jud. Cluj, CUI 22844370, 
număr de înregistrare în Registrul Comer-
țului J12/5159/2007, în temeiul art. 154 și 
următoarele din Legea 85/2014 și cu respec-
tarea regulamentului de vânzare aprobat de 
adunarea creditorilor din data de 26.07.2019 
și modificat prin hotărârea adunării credito-
rilor din data de 30.01.2020, prin prezenta 
anunțăm vânzarea la licitație publică a 
bunului mobil: autoturism Renault Megane 
S c e n i c  R X 4 ,  n r.  d e  i d e n t i f i c a r e 
VF1JAB30E25495501, număr de înmatricu-
lare CJ 07 SOM. Vânzarea autoturismului 
urmează a se face prin licitație publică la 
data de 04.03.2020 începând cu ora 12:00 la 
sediul lichidatorului judiciar din Oradea, str. 
Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor,  iar 
prețul de pornire al licitației este de 9.200,00 
lei. În situație de nereușită licitația se reia la 
data de 11.03.2020 și 18.03.2020, la aceeași 
adresă, aceeași oră și același preț de strigare. 
Persoanele care doresc să participe la proce-
dura de lichidare vor depune oferte de 
cumpărare la sediul lichidatorului judiciar 
din Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, ap.11, 
jud. Bihor sau la adresa de e-mail office@
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plginsolv.ro, în atenția lichidatorului judiciar 
cu cel puțin 24 de ore înainte de ora de înce-
pere a licitației publică. Nerespectarea terme-
nului atrage decăderea din dreptul de a mai 
participa la licitația publică.  Titularii ofer-
telor de cumpărare au obligația să depună cu 
cel puțin 24 de ore înainte de ora de începere a 
licitației publică o garanție de 10% din prețul 
de pornire al licitației în contul unic de insol-
vență al societății debitoare Somptuos Serv 
SRL deschis la Libra Internet Bank cont 
IBAN RO27BREL0002002072700100. Neres-
pectarea termenului atrage decăderea din 
dreptul de a mai participa la licitația publică. 
Vânzarea la licitație se va face în mod public 
de către lichidatorul judiciar care va oferi 
bunurile spre vânzare prin 3 strigări succesive.  
Bunurile se adjudecă celui care, după 3 stri-
gări succesive, făcute la intervale de timp care 
să permită opțiuni și supralicitări, oferă prețul 
cel mai mare, iar atunci când există un singur 
concurent, acesta a oferit prețul de începere a 
licitației. Informații suplimentare se pot obține 
de la lichidator: Tel: 0359/463661 Fax: 
0359/463662 E-mail: office@plginsolv.ro.

l Debitorul SC Valleriana Medics Consult 
SRL - in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Si Asociatii S.P.R.L., scoate la 
vanzare: Bunurile mobile apartinand SC 
Valleriana Medics Consult SRL - in faliment, 
pretul de pornire al licitatiei fiind diminuat cu 
40% fata de cel stabilit prin Raportul de 
evaluare, exclusiv TVA, in bloc sau individual, 
iar lista cu aceste bunuri poate fi obtinuta de la 
lichidatorul judiciar. 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 bunurile mobile pentru care se lici-
teaza, 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. RO75 CARP 0160 0084 5973 
RO01 deschis la Banca Comerciala Carpatica. 
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 Bucuresti, 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 
28.02.2020, ora 14.00 iar daca acestea nu se 
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte 
de licitatii vor fi in data de: 06.03.2020, 
13.03.2020, 20.03.2020, 27.03.2020, ora 14.00. 
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.

l Debitorul M. Florin Tomescu Persoana 
Fizica Autorizata, cu sediul în sat Rogova, 
com. Rogova str. Principala nr. 572 jud.Mehe-
dinti, CIF: 27865306, F25/1141/2010, aflat  în 
procedură de faliment in bankruptcy, en 
faillite în dosar nr. 4111/101/2017 prin lichi-
dator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
reprezentat de Popescu Emil, cu sediul în Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehe-
dinţi, scoate la vânzare bunurile mobile: - plug 
3 brazdare la pretul de 1990 lei; -masina erbi-
cidat 600 le la pretul de 2490 lei; -grapa cu 
discuri de 3.2 m la pretul de 4355 lei; -semana-
toare sup 29 bp la pretul de 15225 lei. Preturile 
nu includ TVA. Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurile mobil descrisă anterior, o 
reprezinta sentinta nr.68/2017 din data de 
22.11.2017 de deschidere a procedurii de fali-
ment pronunțată de către judecătorul sindic in 
dosarul de insolvență nr. 4111/101/2017. Lici-
taţia va avea loc la biroul lichidatorului judi-

ciar din localitatea Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuțului nr. 7A, jud.Mehedinţi la data de 
02.03.2020 orele 15:00. Informam toti ofer-
tanţii care vor să participe la sedinta de lici-
taţie faptul că sunt obligaţi să depuna pana la 
data de 28.02.2020 orele 17.00 o garanţie 
reprezentand 10% din preţul de pornire al 
licitaţie si sa achiziționeze caietul de sarcini in 
suma de 100 lei. Invităm pe toti cei care vor sa 
se prezinte la ședinţa de licitaţie la termenul 
de vânzare, la locul fixat în acest scop și pâna 
la acel termen să depună oferte de cumpărare. 
Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din loc. 
Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul 
Mehed in ţ i ,  t e l e foane :  0752819051 , 
0742592183, tel./fax : 0252354399, sau la 
adresa de email: office@consultant-insolventa.
ro. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL prin ec. Emil Popescu.

l SC Abi Automotion SRL - în faliment 
anunta vanzarea prin licitatie publica a  
bunurilor mobile/imobile reprezentand: 
autoturism Opel Astra , serie șasiu  WOLO-
TGF355G017413, număr înmatriculare 
AR-52-ABI = valoare pornire licitatie = 
512,5 euro; autoturism Opel Astra , serie 
șasiu  WOLOTGF356G106177, număr 
înmatriculare AR-44-ABI = valoare pornire 
licitatie = 687,5 euro; autoturism Opel Astra 
Caravan, serie șasiu WOL0GF355G017113, 
număr înmatriculare AR-54-ABI = valoare 
pornire licitatie = 525 euro; autoturism Opel 
Astra, serie șasiu WOLOTGF695G102370, 
număr înmatriculare AR-16-ABI = valoare 
pornire licitatie = 750 euro; autoturism Opel 
Combo, serie șasiu WOLOXCF0653001564, 
număr înmatriculare AR-48-ABI = valoare 
pornire licitatie = 800 euro ; autoturism Opel 
C a r a v a n ,  s e r i e  ș a s i u  W O L O -
TGF355G015532, număr înmatriculare 
AR-46-ABI = valoare pornire licitatie = 525 
euro; autoturism Opel Astra, serie șasiu 
WOLOT0GF355G0144977, număr înmatri-
culare AR-50-ABI = valoare pornire licitatie 
= 512,50 euro; autoturism Ford Mondeo, 
serie șasiu WF04XXBBB45M70312, număr 
înmatriculare AR-99-ABI = valoare pornire 
licitatie = 500 euro; stoc mărfuri piese auto= 
valoare pornire licitatie = 119.650 euro. 
Pretul de pornire al licitatiei  este de 50% 
din pretul de evaluare, in lei  la cursul BNR 
de la data licitatiei + T.V.A. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta 1 
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon 0355-429 116, pretul 
caietelor de sarcini fiind de 500 lei + T.V.A. 
Licitatia va avea loc in data de 28.02.2020, 
orele 10.00, la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin. 
In caz de neadjudecare, se va organiza o 
noua licitatie in data de 06.03.2020, orele 
10.00, iar in caz de neadjudecare se va orga-
niza o noua licitatia publica in data de 
13.03.2020, orele 10.00.

l Lichidator judiciar, societăți profesionale de 
insolvență, asociate prin contract, YNA 
CONSULTING SPRL ŞI CONSULTANT 
INSOLVENTA SPRL, cu sediul procesual ales 
în Drobeta-Turnu-Severin, str.Mărășești, nr.18, 
jud.Mehedinți, anunţă licitație publică cu stri-
gare pentru vânzarea bunurilor imobile exis-
tente  în  proprietatea debitoarei  SC 
IZOMETAL-MAGELLAN SRL, cu sediul în 
Drobeta-Turnu-Severin, str.I.C.Brătianu, nr.11, 
parter, camera 2, judeţul Mehedinți, înregis-
trată la Oficiul Registrului Comerțului Mehe-
dinți sub nr.J25/276/2012, având cod de 
identificare fiscală nr.6633311, aflată în proce-
dura de faliment,  conform sentinței 
nr.177/2016 din ședința publică din data de 
16.05.2016, pronunțată de Tribunalul Mehe-
dinți în dosar nr.6902/101/2012, după cum 
urmează:  1 .*Teren Extravi lan cu  S 
=510.100mp, (cu destinația de Exploatare 
Balastieră), situat în Zona Vladimirescu-Alu-
niș-Terasa, Județul Arad*, având următoarele 
numere de carte funciară și numere cadastrale: 
nr. crt./Carte Funciara/ Nr. cadastral /Supra-

fata mp: 1/305261/ 305261/7700; 2/307700/ 
307700/5000; 3/304783/ 304783/4300; 4/305582/ 
305582 /4400; 5/307678/ 307678 /6300; 
6 /306920 /  306920  /2700 ;  7 /307126 / 
307126/1900; 8/306911/ 306911/1900; 9/306029/ 
306029 /4200; 10/306929/ 306929/ 1800; 11/ 
305424/ 305424 /2300; 12/303591/ 179/981/ 
2/51/1800; 13/306934/ 306934/2400; 14/305241/ 
305241 /3200; 15/306910/ 306910/ 8500; 16/ 
307740/ 307740/4100; 17/ 307714/ 307714/ 
8400; 18/307698/ 307698/10000; 19/305255/ 
305255 /6100; 20/ 305377/ 305377/ 1400; 21 
/300147/ 300147/ 1500; 22/ 307708/ 307708/ 
6800; 23/ 300218/ 300218/3000; 24/307732/ 
307732/ 1200; 25 /305434/ 305434/2200; 
26/305248/ 305248/ 4700; 27/ 307693/ 307693 
/5000; 28/ 305266 /3593; 179.981/ 2/9/3900; 29 
/307684/  307684 /2200;  30  /307722/ 
307722/3600; 31/307706/ 307706/900; 
32/305263/ 305263/ 1500; 33/ 305382/ 305382/ 
2000; 34/ 307757/ 307757 /8800; 35/ 300142/ 
300142/2700; 36/307657/ 307657/1600; 
37/305276/ 305276 /1400; 38/ 305410/ 305410/ 
2800; 39 /305245/ 305245/3000; 40/ 307730/ 
307730/ 4700; 41/307789/ 307789/5400; 
42/300150/ 300150/2300; 43/307736/ 307736 
/2800; 44 /305436/ 305436 /3300; 45/ 305281/ 
305281 /2800; 46 /305254/ 305254 /1200; 47/ 
307696/ 307696 /7700; 48/ 307711/ 307711 
/5200; 49/ 305270/ 305270 /3900; 50/ 307682/ 
307682 /6800; 51 /301152/ 301152 /4100; 52/ 
307680/ 307680 /3100; 53/ 307119/ 307119 
/2600; 54/ 306030/ 306030/ 1900; 55/ 306928/ 
306928 /9200; 56/ 307127/ 307127 /2400; 57 
/303800/ 303800/ 1300; 58/ 304793/ 304793/ 
2300; 59/ 305646/ 305646/ 1700; 60/ 307109/ 
307109 /5600; 61 /301154/ 301154 /4400; 62/ 
305661/ 305661/ 10000; 63/ 306908/ 306908 
/3200; 64/ 305648/ 305648/ 6400; 65/ 304799/ 
304799 /5200; 66 /300136/ 300136/ 1800; 67/ 
305251/ 305251/5400; 68/303797/ 303797/1200; 
69 /311485/ 311485/ 3600; 70 /311550/ 311550/ 
2600; 71 /300398/ 300398 /10000; 72/ 311493/ 
311493/ 1500; 73/300391/ 300391/ 3100; 74/ 
303602/ 303602 /5400; 75/ 311488/ 311488/ 
2300; 76 /311492/ 311492/ 2400; 77 /311507/ 
311507/ 3500; 78/307750/ 307750/ 1700; 79/ 
311548/ 311548/ 2500; 80/ 305594/ 305594 
/2000; 81 /304797/ 304797/ 2600; 82/ 304784/ 
304784/ 2900; 83/311484/ 311484/ 1500; 84/ 
311541/ 311541/ 5000; 85/ 311547/ 311547 
/1900; 86 /303978/ 303978/ 1400; 87/ 311514/ 
311514 /12500; 88/ 307803/ 307803/ 2900; 89 
/305239/ 305239/ 2200; 90/ 306932/ 306932 
/3900; 91/ 305381/ 305381 /7500; 92/ 305244/ 
305244 /3800; 93/ 300198/ 300198/ 3100; 94/ 
305257/ 305257/ 4200; 95/ 306915/ 306915 
/1500; 96/ 307676/ 307676/ 3800; 97/ 306909/ 
306909 /4800; 98/ 306916/ 306916/ 3800; 99 
/300139/ 300139/ 9900; 100 /300155/ 300155 
/7400; 101 /305649/ 305649/ 5000; 102/ 305380/ 
305380 /10000; 103/311549/ 311549/ 4300; 104/ 
304796/ 304796/2600; 105 /303783/ 303783 
/5900; 106 /303785/ 303785/ 2000; 107/ 307159/ 
307159 /3300; 108/300405/ 300405 /2500; 
109/300149/ 300149 /9400; 110 /306912/ 306912 
/2100; 111 /306924/ 306924/ 1700; 112/305279/ 
305279 /5600; 113 /307738/ 307738 /1000; 114 
/307686/ 307686 /1300; 115 /305383/ 305383/ 
4300; 116 /300234/ 300234 /13800; 117 /307688/ 
307688 /1300; 118/ 305386/ 305386/3100; 119 
/307727/ 307727/ 10000; 120 /307724/ 307724 
/5400; 121/ 307765/ 307765/ 5700; 122/307763/ 
307763/ 2300; 123/304797/ 304797/2600; 124 
/304796/  304796/2600;  125 /303398/ 
303398/10000, la prețul de pornire a licitației 
de 816.160,00Euro (echivalentul în lei la cursul 
BNR din ziua plății), valoarea nu include TVA; 
2.*Teren Extravilan cu S =303.770mp, (cu 
destinația de Exploatare Balastieră), situat în 
Zona Criciova-Jdioara, Județul Timis*, având 
următoarele numere cadastrale: Nr. Crt./Nr. 
cadastral/ Suprafata mp: 1 /400575/ 8.700; 2 
/400520/ 9.700; 3/400591/ 3.846; 4/400603/ 
4.812; 5/400593/ 5.800; 6/400594/ 5.800; 
7/400588/ 5.800; 8/400580/ 5.800; 9/ 400581/ 
11.547; 10/400613/ 2.900; 11 /400579/ 4.300; 
12/400595/ 11.283; 13/400515/ 5.800; 
14/400590/ 20.399; 15/400651/ 5.800; 16 
/400571/ 5.800; 17/ 400582/ 8.700; 18/400576/ 
6.100; 19/ 400583/ 5.800; 20/ 400650/ 5.800; 21/ 
400577/ 2.900; 22/400587/ 11.550; 23 /400585/ 

2.760; 24/ 400584/ 4.270; 25/400596/ 11.600; 
26/400194/ 17.400; 27/400635/ 83.078; 
28/400573/ 5.800; 29/400578/ 11.541; 30 
/400572/ 5.624; 31/ 400615/ 2.760, la prețul de 
pornire a licitației de 413.120,00Euro (echiva-
lentul în lei la cursul BNR din ziua plății), 
valoarea nu include TVA. Licitația va avea loc 
la la punctul de lucru al lichidatorului judiciar 
Yna Consulting SPRL, situat în Drobeta-Tur-
nu-Severin, str.Iuliu Maniu, nr.20, bl.KM4, 
sc.1, ap.2, jud.Mehedinţi,  la data de 
03.03.2020, ora 13.00, iar în cazul în care bunu-
rile nu vor fi valorificate, licitația va fi reluată, 
în aceleași condiții, la data de 17.03.2020, ora 
13.00, la data de 31.03.2020, ora 13.00, la data 
de 14.04.2020, ora 13.00, la data de 28.04.2020, 
ora 13.00, respectiv la data de 12.05.2020, ora 
13.00. Participarea la licitație este condiţionată 
de achiziționarea caietului de sarcini și 
consemnarea unei cauțiuni de 10% din prețul 
de pornire al licitației, până la începerea licita-
ției în contul unic de insolvență deschis la 
BRD GSG SA Dr.Tr.Severin, sub nr.RO 94 
BRDE 260 SV 576 5840 2600.  Invităm pe toți 
cei care vor să se prezinte la ședința de licitație 
la termenul de vânzare, la locul fixat în acest 
scop și până la acel termen să depună oferte de 
cumpărare. Somăm pe toți cei care pretind 
vreun drept asupra imobilelor să anunțe lichi-
datorul judiciar înainte de data stabilită pentru 
vânzare în termen, sub sancțiunea prevăzută 
de lege. Informații suplimentare, privind 
bunurile scoase la licitație, la telefoanele: 
0252.328.293, 0744.528.869, 0252.354.399, 
0742.592.183, 0256.220.827 sau 0745.267.676 și 
pe site-urile: www.ynaconsulting.ro și www.
consultant-insolventa.ro.

l 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: 
Comuna Poienarii de Argeș, strada Princi-
pală, nr.10, sat Poienari, județul Argeș, telefon 
0248.747.140, fax 0248.747.140, e-mail: 
primarie@poienariidearges.cjarges.ro, cod 
fiscal 4654733. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: terenuri în suprafață totală de 
110ha, având categoria de folosință pajiște, 
având numerele cadastrale 80324 și 80321, 
înscrise în CF nr.80324 și nr.80321 ale locali-
tății Poienarii de Argeș, din domeniul public al 
Comunei Poienarii de Argeș, județul Argeș, 
conform HCL nr.12/18.02.2020 și OUG 
57/03.07.2019. 3.Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în documentația 
de atribuire. 3.1.Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: la cerere, de la sediul Primăriei 
Comunei Poienarii de Argeș. 3.2.Denumirea și 
adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Compartimentul Secretariat și Registrul 
Agricol din cadrul Primăriei Comunei Poie-
narii de Argeș, Strada Principală, nr.10, sat 
Poienari, județul Argeș. 3.3.Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 50Lei, se pot achita cu 
numerar la casieria Primăriei Comunei Poie-
narii de Argeș, județul Argeș. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 12.03.2020, ora 
12.00. 4.Informaţii privind ofertele: Ofertele se 
vor întocmi în conformitate cu caietul de 
sarcini. 4.1. Data-limită de depunere a ofer-
telor: 13.03.2020, ora 09.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Poienarii de Argeș, strada Principală, nr.10, 
sat Poienari, județul Argeș. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: un exemplar în original. 5. Data și locul 
la care se va desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 13.03.2020, ora 12.00, 
la sediul Primăriei Comunei Poienarii de 
Argeș, strada Principală, nr.10, sat Poienari, 
județul Argeș. 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: Tribunalul Argeș, Bulevardul I.C. 
Brătianu, nr. 7, municipiul Pitești, județul 
Ar geș ,  t e l e fon :  0248 .216 .599 ,  fax : 
0248.210.410, e-mail: tr-arges@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 19.02.2020.

l 1.Numele și prenumele organizatorului 
licitației și adresa: Primăria Comunei Ilia, cu 
sediul în strada Libertății, nr.56, cod fiscal 
4374164, număr telefon /fax 0254.282.716, 
email: primaria.ilia@yahoo.com. 2.Obiectul 
licitației și locul de amplasare: Obiectul închi-
rierii îl constituie terenul extravilan (nepro-
ductiv), înscris în CF Nr.60148 Ilia, situat în 
localitatea Brâznic (lângă râul Mureș), 
comuna Ilia, județul Hunedoara, af lat în 
proprietatea privată a Comunei Ilia. -Închiri-
erea se face pe o perioadă de 5 ani în confor-
mitate cu prevederile legale în viigoare. 
-Închirierea terenului extravilan (neproductiv) 
se va face cu respectarea celor menționate de 
caietul și anume că destinația terenului nepro-
ductiv care va fi utliziată ca Balastieră și 
extragere agregate minerale. 3.Data și ora 
licitației: -19.02.2020 -Lansarea anunțului 
publicitar; -20.02.2020 -Se vor putea procura 
caietele de sarcini de la Primăria Comunei 
Ilia/cost 50 de lei; -11.03.2020 -Data limită de 
depunere oferte; -12.03.2020 -Desfășurarea 
licitației, la ora 10.00, la Primăria Comunei 
Ilia, cu sediul în strada Libertății, nr.56, 
județul Hunedoara. 4.Locul obținerii docu-
mentației de licitație și alte informații: -Caie-
tele de sarcini și alte informații privind 
licitația se găsesc la sediul Primăriei Comunei 
Ilia, cu sediul în strada Libertății, nr.56, 
persoană de contact -Potecă Paul Cătălin, 
Secretar UAT Ilia, telefon/fax 0254.282.716.

PIERDERI
l Pierdut legitimatie de student, nume: 
Sandu Patricia-Diana, Bucuresti. Declar nula.

l Subscrisa Mon Bike S.R.L., avand 
J23/2672/2015, CUI 34833374, declar pierdut 
certificatul constatator pentru sediul social 
emis in baza Legii 359/2004. Il declar nul.

l Pierdut Certificat constatator nr. 
42389/13.12.2016, eliberat pt SC Sara Fast 
Cargo SRL. Il declar nul.

l Pierdut Certificat de Inregistrare seria B nr. 
3922897,apartinand SC Bel Mondo Siciliani 
SRL. Il declar nul.

l Subscrisa M&M 2008 SRL, cu sediul în 
Târgu-Mureș, str.Liviu Rebreanu, nr.29/A, C5, 
Jud.Mureș,  J26/1595/2008, CUI:24431132, 
declar pierdut Certificat Constatator din data 
de 24.11.2009 privind activitățile desfășurate 
la terți. Îl declar nul.

l  C o l o r a r t  D e s i g n & P r i n t  S R L , 
J12/1767/2014, CIF:33216320, anunță pier-
derea Certificatului de înregistrare. Îl 
declarăm nul.

l Pierdut certificat de înregistrare fiscală, pe 
numele I. I. Ispas Doina Mădălina, eliberat de 
Registrul Comerțului Craiova și act consti-
tutiv, CUI 33138957, F16/433/2014. Le declar 
nule.

DECESE
l Comunitatea Facultatii de Business si 
Turism din cadrul Academiei de Studii 
Economice din Bucuresti anunta cu 
profunda tristete stingerea din viata a 
profesorului  univers i tar  Iacob 
Kerbalek. Incepand din 1977, Iacob 
Kerbalek a fost timp de 38 de ani un 
dascal devotat si un coleg deosebit. 
Iacob Kerbalek a fost Decan al Facul-
tatii de Comert in perioada 1990-1992 si 
a contribuit semnificativ la reformarea 
scolii romanesti de afaceri.


