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OFERTE SERVICIU
l SC Prince Trading SRL cu sediul în 
Slobozia, str. Mihai Eminescu, bl. 13A, sc. A, 
parter, ap. 1, angajează îngrijitor animale la 
punctul de lucru com. Ruseţu, jud. Buzău. 
Telefon contact: 0734.013.003.

l SC Teredan Production SRL (T2), produ-
catoare de huse pentru canapele, cu sediul 
in Oradea, angajeaza muncitori la masina 
de cusut. Informatii suplimentare la 
0259.708.494, 0770.115.222.

l Școala ”Mărțișor”, sector 4, anunță 
concurs pentru ocuparea a 0,5 post vacant 
de bibliotecar. Relații la sediul școlii, telefon 
0213325811.

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

l SC Kevin Elite Trans București SRL, 
COD CAEN 4639- Comerț cu ridicata 
nespecializat de produse alimentare, 
băuturi și tutun, angajează Calculator preț-
cost și funcționar administrativ. L-V: 09.00-
16.00. 0724.309.839.

l Sc Patiseria Donke SRL din Arad, anga-
jeaza un lucrator bucatarie (spalator vase 
mari), COD COR 941201. Conditii 8 clase, 
cunoasterea bucatariei sarbesti (prajitura 
burek). CV se vor depune la adresa zoran_
mutavschi@yahoo.com, pana la data de 
04.02.2020 iar selectia candidatilor va avea 
loc in data de 05.02.2020 si consta in 
concurs de CV-uri.  Info tel; 0745330061.

l SC Fan Agroprod Plant SRL, având 
CUI: 33288571, cu sediul în Jud.Prahova, 
Ploiești, str.Bahluiului, nr.12, bl.149, sc.D, 
et.2, ap.144, angajează: muncitori necalifi-
cați în agricultură, cod COR 921302- 6 
posturi și șoferi, cod COR 832201- 4 
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de 
limba engleză, cunoștințe în agricultură și 
respectiv permis de conducere categoria B. 
Selecția are loc în data de 04.02.2020, ora 
09.00, la sediul societății.

l SC Lixval Construct SRL, având 
CUI:42097724, cu sediul în Jud.Prahova, 
Ploiești, str.Arieșului, nr.4, bl.36A, ap.14, 
angajează: sudor, cod COR 721208- 4 
posturi, zidar, cod COR 711205- 13 posturi, 
dulgher, cod COR 711501-8 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, experiență în construcții. Selecția 
are loc în data de 04.02.2020, la sediul socie-
tății.

l SC Woma Ecoserv Construct SRL, 
având CUI: 22936619, cu sediul în Com.
Barcanesti, sat Tatarani, nr.178, județul 
Prahova, angajează zidar, cod COR 711205- 
1 post. Cerințe: studii medii, cunoștințe de 
limba engleză, experiență în construcții. 
Selecția are loc în data de 04.02.2020, ora 
10.00, la sediul societății.

l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, locali-
tatea București, Șos.Vergului, nr.12, Sector 
2, organizează, la sediul spitalului, concurs 
pentru ocuparea următorului post vacant 
contractual de execuție, perioadă nedeter-
minată, conform HG nr.286/2011 și Dispo-
ziția Primarului General al Capitalei 
1709/29.12.2014 de: -1 post Referent de 

Specialitate debutant -Serviciul Adminis-
trativ Tehnic; Condițiile generale și speci-
fice: -studii universitare absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul științe 
administrative; -fără vechime; -concurs 
pentru ocuparea postului. Data concur-
sului: -25.02.2020 -Proba scrisă, ora 10.00; 
-02.03.2020 –Interviu, ora 10.00. Data-li-
mită de depunere a dosarelor -17.02.2020, 
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 contact: Ec.
Anghel Daniela, tel.021.255.50.85.

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu sediul 
în București, B-dul Ion Mihalache, nr.37-39, 
Sector 1, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor 2 posturi: -cerce-
tător științific -gastroenterologie, perioadă 
nedeterminată. Concursul se va desfășura 
conform Legii nr.319/2003, privind statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare. Dosa-
rele de concurs se depun în termen de 30 de 
zile de la data apariției anunțului în ziar, la 
compartimentul Resurse Umane al spita-
lului. Informații suplimentare se pot obține 
de la Compartimentul Resurse Umane al 
spitalului, la tel.021.222.35.59.

l Primăria Ţigănești, cu sediul în comuna 
Ţigănești, judeţul Teleorman, organizeazã 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -muncitor calificat: 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
25.02.2020, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 25.02.2020, ora 13.00. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în perioada 04.02.2020-17.02.2020, 
între orele 08.00-16.30, la sediul Primăriei 
Ţigănești. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Ţigănești, persoană de contact: 
Brînceanu Florica, telefon: 0247.330.001.

l Spitalul Municipal „Anghel Saligny” 
Fetești, cu sediul în municipiul Fetești, str.
Călărași, nr.549, județul Ialomița, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcțiilor 
contractuale vacante de: -1 post de asistent 
de laborator principal, în cadrul Laborato-
rului de analize medicale; -1 post de asistent 
medical generalist principal în cadrul Labo-
ratorului de radiologie și imagistică medi-
cală. Condiții specifice în vederea 
participării la concurs pentru postul de 
asistent de laborator principal: -diplomă de 
școală postliceală sanitară sau echivalentă 
în specialitatea de asistent de laborator; 
-certificat de membru privind exercitarea 
profesiei de asistent de laborator, vizat de 
organizația profesională pe anul în curs; 
-diplomă/certificat de asistent de laborator 
principal; -minim 5 ani vechime în speciali-
tate. Condiții specifice în vederea partici-
pării la concurs pentru postul de asistent 
medical generalist principal: -diplomă de 
școală postliceală sanitară sau echivalentă 
în specialitatea asistent medical generalist; 
-certificat de membru privind exercitarea 
profesiei de asistent medical generalist, 
vizat de organizația profesională pe anul în 
curs; -diplomă/certificat de asistent medical 
generalist principal; -minim 5 ani vechime 
în specialitate. Concursul se va desfășura 
astfel: Data-limită de depunere a dosarelor: 
17.02.2020, ora 15.00; Proba scrisă în data 
de 26.02.2020, ora 11.00; Interviu în data de 
03.03.2020, ora 10.00. Candidați care 

optează pentru posturile vacante vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Spitalului Municipal 
„Anghel Saligny” Fetești, biroul Resurse 
umane. Pentru a ocupa un post contractual 
vacant candidații trebuie să îndeplinească 
condițiile generale, conform articolului 3 al 
Regulamentului-cadru aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului numărul 286/2011, actua-
lizată. Detalii privind condițiile specifice și 
bibliografia de concurs sunt disponibile 
accesând www.spitalfetesti.ro, precum și la 
avizierul instituției. Relații suplimentare se 
pot obține la sediul Spitalului Municipal 
„Anghel Saligny” Fetești ,  telefon 
0243.361.905, birou Resurse umane.

l La Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a, numărul 48 din 17.01.2020, la 
anunţul cu numărul de înregistrare 239.785, 
al Școlii Gimnaziale Speciale Târgoviște, str.
Ion Ghica, nr.2, Târgoviște, jud. Dâmbovița: 
pentru ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante îngrijitor -3 norme, perioadă nede-
terminată, conform HG nr.286/2011, se face 
următoarea rectificare: -în loc de: „Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii, precum 
și cumulativ condițiile specifice potrivit 
cerințelor postului scos la concurs afișate la 
sediul unității: -studii medii; -vechime 
-minimum 1 an; -disponibilitate de a lucra 
într-un program flexibil; -are capacitate 
deplină de exercițiu; -are vârsta minimă de 
18 ani reglementată de prevederile legale.” 
se va citi: „Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii, precum și cumulativ condi-
țiile specifice potrivit cerințelor postului scos 
la concurs afișate la sediul unității: -studii 
medii/Școală profesională/10 clase; 
-vechime -minimum 1 an; -disponibilitate 
de a lucra într-un program flexibil; -are 
capacitate deplină de exercițiu; -are vârsta 
minimă de 18 ani reglementată de prevede-
rile legale.” Restul anunţului rămâne 
neschimbat. (Prezenta rectificare nu se 
datorează Redacţiei Monitorului Oficial al 
României, Partea a III-a.)

l Școala Gimnazială Nr.1 Răchiți, cu sediul 
în comuna Răchiți, judeţul Botoșani, orga-
nizează concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale vacante, de: -Numele funcţiei: 
-1 post de 0,50 fochist, conform HG nr. 
286/23.03.2011, la Școala Gimnazială Nr.1 
Răchiți; -1 post de 0,50 fochist, conform 
HG nr. 286/23.03.2011, la Școala Primară 
Nr.3 Costești. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 25.02.2020, 
ora 12.00; -proba interviu 26.02.2020, ora 
09.00; -proba practică 26.02.2020, ora 12.00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii minime opt clase; -autori-
zaţie ISCIR sau înscris la curs; vechime 1 
an. 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 
Școlii Gimnaziale Nr.1 Răchiți. Relații la 
Școala Gimnazială Nr.1 Răchiți, com.
Răchiți, jud.Botoșani, telefon 0231.544.225.

l Administraţia Spitalelor și Serviciilor 
Medicale București, cu sediul în București, 
Str. Sf. Ecaterina, nr.3, sector 4, scoate la 
concurs următoarele posturi contractuale 
vacante: 1 post Șef Birou (S) II; 1 post 

Inspector de specialitate (S) IA; 1 post 
Inspector de specialitate (S) I; 1 post 
Inspector de specialitate (S) II; 1 post 
Inspector de specialitate (S) debutant; 3 
posturi Referent (M) IA;  5 posturi Referent 
(M) I; 2 posturi Referent (M) II. Proba 
scrisă se va desfășura în data de 25.02.2020, 
iar proba interviu în data de 02.03.2020. 
Termenul limită de înscriere va fi data de 
17.02.2020, orele 14:00, dosarul de concurs 
urmând să fie depus la Serviciul  Resurse 
Umane din cadrul Administraţiei Spitalelor 
și Serviciilor Medicale București din Bd. 
Dimitrie Cantemir Nr. 1, Bl. B2, Parter, 
Sector 4. Informaţii suplimentare privind 
condiţiile specifice pentru înscrierea și parti-
ciparea candidaţilor la concurs se pot obţine 
la Serviciul Resurse Umane, pe site-ul 
instituţiei www.assmb.ro sau la telefon 
031.433.74.45 /031.433.74.46.

l Casa Judeţeană de Pensii Ilfov Organi-
zează concursul de recrutare la sediul Casei 
Judeţene de Pensii Ilfov, Bl. Lacul Tei nr.17, 
sector 2, București, în data de 27 martie 
2020, orele 10.00 proba scrisă, iar interviul 
în data de 31 martie 2020, începând cu orele 
10.00 pentru ocuparea funcţiei contractuale 
de execuţie de asistent medical (PL). Relaţii 
suplimentare se pot obţine la Casa Jude-
ţeană de Pensii Ilfov, Compartimentul 
Resurse Umane, cu sediul în București, 
B-dul Lacul Tei, nr.17, sector 2, telefon 
021/212.12.27.

l Unitatea Administrativ -Teritorială 
Municipiul Sebeș organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea pe perioadă 
determinată a unor posturi contractuale de 
execuție vacante din cadrul Unității de 
Management și Implementare a proiectului 
“Parteneriat pentru acces egal la educați-
e”-cod proiect 107777, posturi în afara 
organigramei, după cum urmează: Coordo-
nator activități -1 post: Condiții de partici-
pare pentru postul de coordonator activități 
-personal contractual: -Candidatul trebuie 
să îndeplinească condițiile generale prevă-
zute de art.3 din H.G. NR.286/2011pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a persona-
lului contractuaal din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice. - studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă - 
vechime în specialitatea studiilor -minim 1 
an. -Certificat absolvire Curs de specializare 
în management/manager de proiect sau 
echivalent, -vechime specifică în domeniul 
managementului: minim 1 an, -Certificat 
ECDL/Certificat absolvire curs Analist 
programator sau echivalent. Profesor limba 
engleză -1 post: Condiții generale și speci-
fice de participare pentru postul de Profesor 
limba engleză - personal contractual: 
-Candidatul trebuie să îndeplinească condi-
țiile generale prevăzute de art.3 din H.G. 
NR.286/2011pentru aprobarea Regulamen-
tului-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractuaal din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 
- studii universitare de licență absolvite cu 

diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în specialitatea Filo-
logie - specializare limba engleză. - vechime 
în specialitatea studiilor –minim 2 ani. 
Probele stabilite pentru posturile scoase la 
concurs sunt: proba scrisă și interviul: Data, 
ora și locul desfășurării concursului: 
-25.02.2020, ora 11:00 Sebeș,(Parcul Arini, 
nr.1 - sediul Primăriei Municipiului Sebeș) 
-proba scrisă; -27.02..2020,ora 11,00 Sebeș, 
(Parcul Arini, nr.1 - sediul Primăriei Muni-
cipiului Sebeș) -proba interviu. Termenul de 
depunere al dosarului de înscrie-
re:14.02.2020,ora 14,00. La depunerea 
dosarelor, actele se prezintă în copie și în 
original. Dosarele de înscriere la concurs se 
depun la sediul Municipiului Sebeș.

CITAŢII
l Pârâtul Vieru Alivănoae Costel este citat 
la Judecătoria Dorohoi la data de 
19.02.2020 nr. dosar 2987/222/2019 pentru 
pensie alimentară.

l Pe rolul Judecatoriei Oltenita se afla 
dosarul nr.4044/269/2019 având ca obiect 
,,uzucapiune accesiune imobiliară artifi-
cială” și părţi Parohia Buciumeni in calitate 
de Reclamant și Unitatea Administrativ 
Teritorială a orașului Budești, prin primar 
in calitate de Pârât, cu termen in data de 
13.02.2020.

l Balla Ioan cu ultimul domiciliu cunoscut 
in comuna Crasna, judetul Salaj, este 
chemat sa se prezinte in ziua de 20.02.2020 
ora 9:00 la Judecatoria Simleu Silvaniei, 
camera 14, in calitate de parat, in proces cu 
Breda Maria in calitate de reclamant in 
dosarul cu nr. 988/309/2018 avand ca obiect 
succesiune si partaj.

l Se citează la sediul Biroului Individual 
Notarial Ene Frosina, din municipiul 
Tulcea, str. Păcii nr.7, bl.P.21, sc.C, ap.28, 
judeţul Tulcea, la data de 09.03.2020, ora 
10,30, persoanele cu vocaţie succesorală 
legală sau testamentară, la succesiunea 
defunctei Tudor Alina, decedată la data de 
03.08.2019, cu ultimul domiciliu în munici-
piul Tulcea, judeţul Tulcea, în Dosar succe-
soral nr.8/2020, în vederea dezbaterii 
succesiunii.

l Se notifică deschiderea procedurii gene-
rale a insolvenţei împotriva debitoarei 
Mailenium Smart Consulting SRL, CUI 
28429143, conform hotărârii 53/13.01.2020 
a TB Secţia a VII-a Civilă dosar 
23636/3/2019. Termen limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a creanţelor 
27.02.2020, termen pentru verificarea crean-
ţelor, întocmirea, afișarea și comunicarea 
tabelului preliminar 18.03.2020, termenul 
de definitivare a tabelului creanţelor 
13.04.2020. Termen de judecată 06.04.2020.

l Citație, 29.01.2020. La Societatea Profesi-
onală Notarială Bătrânu Elena și Mușina 
Iulia, se află pe rol dezbaterea succesiunii 
privind pe defuncta Bărsășteanu 
Lya-Magda, decedată la data de 23.03.2013, 
cu ultimul domiciliu în municipiul Brașov, 
str.Luca Arbore, nr.5B, bl.2, ap.7, judeţul 
Brașov, CNP 2371101080014, succesiune ce 
se prezumă a fi vacantă. Dacă sunt 
persoane ce au vocaţie succesorală, rugăm a 
se prezenta în data de 20.02.2020, ora 10.00, 
la sediul biroului -municipiul Brașov, str. 
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Hărmanului, nr.11C, ap.2, judeţul Braşov.

l Se citează numita Sanda Mirela Floren-
tina, cu ultimul domiciliu cunoscut în com.
Izvoarele, sat Izvoarele, str. Piersicului, 
nr.10, jud.Giurgiu, la Judecătoria Giurgiu, 
în calitate de pârâtă, în dosarul civil 
12782/236/2019, având ca obiect exercitarea 
autorității părinteşti, termen 07.02.2020, ora 
08:30, sala 4, cn 38.

l Numita Fantini Corina este citată la 
Judecătoria Sibiu, în data de 25.02.2020, ora 
9.00, Complet C17 Civil, în dosar nr. 
12420/306/2018, în proces cu Masca Ioan.

l Se citeaza numitul Colea Marin- pârât, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în mun.
Reşița, str.Dealu Lupacului, nr. 8, jud. Caraş 
Severin, pentru termenul din 26.02.2020, 
ora 9.00, la Judecătoria Reşița, în dosarul 
nr. 796/290/2019, obiect- uzucapiune.

l Zamfiroiu Ana, este chemată, în calitate 
de pârât, în dosarul nr. 2059/241/2017, al 
Judecătoriei Horezu, la data de 13.02.2020, 
în proces cu Zamfiroiu Ion, Zamfiroiu 
Elena, Zamfiroiu Vasile şi Zamfiroiu 
Aurelia – obiect rezoluțiune contract.

DIVERSE
l Edilconst S.A., societate in insolventa, 
sub supravegherea administratorului judi-
ciar Andrei Ioan IPURL, organizeaza 
selectie de oferte privind evaluarea tuturor 
bunurilor mobile si imobile proprietatea 
societatii. Vizionarea bunurilor se poate 
efectua in perioada 04.02.2020-06.02.2020, 
orele 09:00-13:00, la sediul societatii din 
Municipiul Campina, Str. Bucea, nr. 2, 
Judetul Prahova, in baza unei solicitari 
prealabile scrise, ce se va depune la sediul 
societatii din Campina. Persoane de 
contact: Administrator special: Domnul 
Neagu Cristian Viorel sau Director Ec. Stan 
Gheorghe. Societatile interesate pot trans-
mite oferta administratorului judiciar, la 
sediul acestuia din Ploiesti, Str. Gheorghe 
Doja, nr. 30, et.10, ap.31, Judetul Prahova 
sau pe email office@andreiioan.ro, pana la 
data de 07.02.2020 ora 12:00. Termenul 
limita de predare al lucrarii este pana la 
data de 28.02.2020. Plata contravalorii 
serviciilor evaluatorului ce va fi declarant 
castigator, urmeaza a fi efectuata de socie-
tatea EDILCONST SA, in termen de 6 luni 
de la predarea lucrarii. Relatii suplimentare 
se pot obtine la numarul de telefon 
0723357858, sau email office@andreiioan.
ro.

l În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 
85/2014 comunicăm deschiderea procedurii 
generale de insolvenţă a debitorului SC 
AGROTRANS-MH SRL, CIF: 3764010, 
J25/136/2017, dosar nr. 1902/101 anul 2019 
-Tribunalul Mehedinti. Termen pentru 
depunerea cererilor de creanţă la 
02.12.2019; Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului preliminar al crean-
ţelor la 13.12.2019; Termen pentru depu-
nerea eventualelor contestații este de 7 zile 
de la publicarea în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă a tabelului preliminar şi 
pentru afişarea tabelului definitiv al crean-
ţelor la 09.01.2020. Administrator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis, 
Serban Valeriu

l Această informare este efectuată de: SC 
LTD Metal Framed SRL Arad, str. Abrud 
nr. 101A, Bl. 164 ap. 4 telefon 0722.266.018 
ce intenţionează să solicite de la Adminis-
traţia Naţională “Apele Române”, Sistemul 
De Gospodărire A Apelor Arad aviz de 
gospodărire a apelor pentru investiţia 
„Construire hala productie si corp adsmi-
nistrativ in regim de inaltime P+2E”, 
amplasate în Arad, judetul Arad. Această 
investiţie este nouă. Ca rezultat al proce-
sului de producție vor rezulta ape uzate 
menajere care vor fi colectate într-un bazin 
vidanjabil şi transportate la stația de 
epurare a localității. Această solicitare de 
aviz este conformă cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modificările şi 
completările ulterioare. Persoanele care 
doresc să obţină informaţii suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de gospodărire 
a apelor pot contacta solicitantul de aviz la 
adresa menţionată. Persoanele care doresc 
sa transmită observaţii, sugestii şi recoman-
dări se pot adresa solicitantului la adresa 
Arad, str. Simion Barnutiu 6, Cuznetov 
Monica tel 0721.795.809, după data de 
31.01.2020.

l Proiectul “Planificarea managementului 
conservării biodiversității în 2 situri Natura 
2000 - ROSPA0024 Confluența Olt-Dunăre 
şi ROSCI0044 Corabia Turnu-Măgurele, 
incluzând aria naturală protejată de interes 
național B10. Ostrovul Mare” Cod SMIS 
102491. Asociația Echilibru având sediul în 
Bucureşti, Bd. Mircea Vodă nr.40, Bl. M11, 
Sc.2, Ap.50, Sector 3 şi sediul Unității de 
Implementare a Proiectului în Bucureşti, 
bd. Constructorilor nr. 20A, Ipromet Imobi-
liare Corp A, Etaj 4, sector 6, Camera 6 
(SMIS 10491), Tel. 0723.873.525, Fax. 
0311.065.905, asoc.echilibru@gmail.com, 
titular al Planului de Management al situ-
rilor Natura 2000 ROSPA0024 Confluența 
Olt-Dunăre şi ROSCI0044 Corabia 
Turnu-Măgurele, incluzând aria naturală 
protejată de interes național B10. Ostrovul 
Mare, situate pe raza localităților Seaca, 
Traian, Ciuperceni, Oraşul Turnu Măgurele, 
Lița, Segarcea Vale, Lunca, Saelele, Islaz, 
din județul Teleorman şi Izbiceni, Giuvă-
răşti, Gârcov, Oraşul Corabia, Orlea, din 
județul Olt, anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obținere a 
avizului de mediu pentru planul menționat 
anterior şi declanşarea etapei de încadrare 
în cadrul procedurii SEA. Prima versiune a 
Planului de management poate fi consultată 
la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Teleorman, Strada Dunării nr. 1, Alexan-
dria. Observații/ comentarii şi sugestii se 
primesc în scris la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului, în termen de 15 zile de 
la data publicării anunțului.

l Unitatea administrativ teritorială Tufeşti 
din judeţul Brăila anunţă publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr. 1, începând cu data de 
10.02.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei Comunei Tufeşti, conform 
art. 14, alin. (1) si (2) din Legea cadastrului 
şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 republi-
cată, cu modificările şi completările ulteri-
oare .  Cerer i le  de  rect i f icare  a le 
documentelor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţio-
nale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

l Anunț prealabil privind afişarea publică 
a documentelor tehnice ale cadastrului. 

Denumire județ: Prahova. Denumire UAT: 
Măneciu. Sectoare cadastrale: 22; 28; 34; 42; 
75; 80. OCPI Prahova anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale numerele 22, 28, 34, 
42, 75, 80, pe o perioadă de 60 de zile calen-
daristice, conform art. 14(alin1) şi (2) din 
Legea cadastrului si publicității imobiliare 
nr. 7/1996, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare. Data de inceput a 
afişării: 10.02.2020. Data de sfârşit a afişării: 
09.04.2020. Adresa locului afişării publice: 
Primăria Măneciu, comuna Măneciu, sat 
Măneciu Ungureni, nr.273. Repere pentru 
identificarea locației: centrul satului 
Măneciu Ungureni, nr. 273, comuna 
Măneciu. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul: Primăria Măneciu, comuna 
Măneciu, sat Măneciu Ungureni, nr. 273 si 
site-ul ANCPI. Alte indicatii utile pentru cei 
interesati: tel 0244295225, fax 0244295400, 
e-mail maneciu_urbanism@yahoo.com. 
Informații privind Programul național de 
cadastru şi carte funciară 2015-2023 se pot 
obține de pe site-ul ANCPI la adresa http://
www.ancpi.ro/pnccf/

l Anunț prealabil privind afişarea publică 
a documentelor tehnice ale cadastrului. 
OCPI Argeş anunță publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru sectorul 
cadastral 43, pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice, conform art.14 alin.(1) şi (2) 
din Legea cadastrului şi a publicității imobi-
liare nr.7/1996, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. Data de început a 
afişării: 07.02.2020. Data de sfârşit a afişării: 
06.04.2020. Adresa locului afişării publice: 
Comuna Săpata, sat Popeşti, nr.17, județul 
Argeş. Repere pentru identificarea locației: 
sediul Primariei Comunei Săpata. Cererile 
de rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei 
Săpata. Alte informații pentru cei interesați: 
program: luni-vineri, 09.00-16.00. Infor-
mații privind Programul național de 
cadastru şi carte funciară 2015-2023 se pot 
obține pe site-ul ANCPI, la adresa: http://
www.ancpi.ro/pnccf/.

l SC Chimexim SA, cu sediul în Str.Atha-
nasie Enescu, nr.4, Sector 1, Bucureşti, 
înregistrată la ONRC-ORCTB cu CUI nr. 
RO23652054, informează pe cei interesați 
că s-a depus solicitarea pentru emiterea 
autorizaţiei de mediu, pentru activitatea 
Comerț cu ridicata al produselor chimice- 
4675 şi depozitarii- 5210, desfăşurată în Str.
Athanasie Enescu, Nr.4, Sector 1, Bucureşti. 
Informaţii se pot solicita la sediul Agenției 
Pentru Protecția Mediului Bucureşti din 
Sectorul 6, Aleea Lacul Morii, nr.1 (Barajul 
Lacul Morii, în spatele benzinăriei Lukoil), 
între orele 9.00-12.00, de luni până vineri. 
Propuneri sau contestații se pot depune la 
sediul APM Bucureşti în termen de 10 zile 
de la data publicării prezentului anunț.

l Unitatea administrativ-teritorială UAT 
Vârvoru de Jos, din judeţul Dolj, anunţă 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectorul cadastral nr.33, 
începând cu data de 10.02.2020, pe o peri-
oadă de 60 de zile, la sediul Primăriei 
Vârvoru de Jos, conform art.14 alin.(1) şi 
(2) din Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. Cererile 
de rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul primăriei şi pe 

site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară. Cererile de rectifi-
care depuse prin orice alte mijloace decât 
cele menționate mai sus nu vor fi luate în 
considerare.

l Unitatea administrativ-teritorială Robă-
neşti, din judeţul Dolj, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr.35 începând cu data de 
11.02.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei Robăneşti, conform art.14 
alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul primă-
riei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Cererile 
de rectificare depuse prin orice alte mijloace 
decât cele menționate mai sus nu vor fi luate 
în considerare.

l Subscrisa Darada Insolv I.P.U.R.L., cu 
sediul ales în Reşiţa, P-ta 1 Decembrie 1918, 
nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud. Caraş-Severin; Nr. 
înregistrare U.N.P.I.R. RFO II - 0639/2012. 
Tel/Fax: 0355.429.116/0355.429.117, notifică 
începerea  procedurii de lichidare şi radiere 
împotriva urmatorilor debitori: ROLISOL 
S.R.L. - Bozovici, CUI 16106971, OLSON 
S.R.L. - Resita, CUI 17197358; Vest Trans-
mition Via S.R.L. - Resita, CUI 28927040. 
Creditorii debitoriilor mai sus mentionati, 
pot depune creanțele deţinute faţă de debi-
tori, însoţite de documentele doveditoare, la 
sediul lichidatorului judiciar, în termen 
maxim de 15 zile de la data publicării 
prezentului anunț.

l SC Arsat Industrie SRL, titular al PIJZ , 
“extidere zona de industrie nepoluanta, 
depozite si servici” propus a se realiza in loc. 
Pecica str. 601, nr. 53 si extravilan FN, 
extras CF 309822, CF 307467, CF310849, 
CF308600,  CF308548,  CF309550, 
CF308547,  CF312773,  CF301229, 
CF309941, CF308598, jud. Arad, aduce la 
cunostinta publicului ca decizia etapei de 
incadrare conform H.G. nr. 1076/2004, este 
acea de adoptare a planului fara, aviz de 
mediu. Propunerile de reconsiderare ale 
deciziei se vor transmite in scris, in termen 
de 10 zile calendaristice de la publicarea 
anuntului, la sediul APM Arad, din Arad, 
str. Splaiul Mures, FN, jud. Arad.

SOMAŢII
l Emisa in temeiul art. 130 din Decretul 
- lege nr. 115/1938, astfel cum s-a dispus 
prin rezolutia din data de 20.01.2020, 
privind cererea inregistrata sub dosar nr. 
33/246/2020 al Judecatoriei  Ineu, formu-
late de petenta, Florea terezia, CNP 
2500926022805, domiciliata in sat 
Minerau nr. 266, com. Bocsig, jud. Arad, 
avand ca obiect uzucapiune, cu termen de 
judecata la data de 11.03.2020, prin care 
sa se solicite ca, a dobandit dreptul de 
proprietate asupra imobilului identificat in 
CF nr. 305642 Bocsig, provenita din 
conversia de pe hartie a CF nr. 25 
Minerau, cu nr. top. 571/55-56, compus din 
casa cu nr. adm. 229 curte si gradina in 
suprafata de 1439 mp imobil asupra 
caruia figureaza ca si proprietar tabular 
intabulat sub B.1 Duma Eva, decedata la 
data de 10 octombrie 1979, in temeiul art. 
28 din Decretul lege 115/1938. 

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare: Consiliului de Administraţie 
al S.C. ”GIRUETA” S.A., persoană juridică 
română, având CIF 477558, atribut fiscal 
RO şi număr de ordine la Registrul Comer-
ţului J23/1589/2004, cu sediul în comuna 
Jilava, Şos. Giurgiului nr. 3-5, Pavilon 
Administrativ CF 54009, et. 3, biroul 2, 
judeţul Ilfov, în temeiul prevederilor Actului 
Constitutiv al societăţii şi a prevederilor art. 
117 din Legea 31/1990 republicată 
Convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor societăţii pentru data de 
06.03.2020, ora 10.00. Şedinţa Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor vor avea 
loc la sediul societăţii din comuna Jilava, 
Şos. Giurgiului nr. 3-5, Pavilon Adminis-
trativ CF 54009, et. 3, biroul 2, judeţul Ilfov. 
La Adunarea Generală Ordinară sunt invi-
taţi să participe toţi acţionarii aflaţi în 
evidenţa Registrului Acţionarilor şi Regis-
trului de Acţiuni la data de 24.02.2020. Pe 
ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, 
sunt înscrise următoarele probleme: 1. 
Aprobarea contractării unei facilităţi de 
credit în valoare de 109.230,69 EURO cu 
UniCredit Bank  SA conform ofertei acestei 
instituţii bancare, numărul 18177 din data 
de 23.01.2020; 2. Constituirea următoarelor 
garanţii: a) Ipoteca mobiliară având ca 
obiect echipamentelor deţinute de societate, 
în vederea garantării facilităţii de credit 
oferite de către UniCredit Bank SA; b) 
Ipoteca pe creanţe rezultând din închirierea 
echipamentelor deţinute de societate; c) 
Ipoteca mobiliară având ca obiect toate 
conturile şi subconturile bancare, prezente şi 
viitoare, deschise de către Girueta SA la 
UniCredit Bank SA. d) Ipoteca mobiliară 
asupra creanţelor băneşti rezultate din 
contractele/ poliţele de asigurare emise de o 
companie de asigurări agreată de UniCredit 
Bank  SA, având ca obiect bunurile asupra 
cărora s-a constituit o garanţie în favoarea 
UniCredit Bank  SA. 3. Împuternicirea cu 
puteri depline a Preşedintelui Consiliului de 
Administraţie, dl. Bogdan Cirjan Mircea 
cetăţean român, domiciliat în Bucureşti, 
Bdul. Agronomiei nr. 7-15, vila N.1-8, et.2, 
ap.8, sector 1, legitimat cu C.I. seria DP nr. 
177585 eliberată la data de 03.05.2018 de 
către DEPABD, CNP 1710506343251, în 
vederea negocierii şi semnării tuturor 
actelor în legătură cu ducerea la îndeplinire 
a prezentei hotărâri acestea incluzând, 
nelimitativ: (i) reprezentarea cu puteri 
depline a Societăţii faţă de UniCredit Bank 
S.A. sau a oricărei alte persoane sau entităţi, 
(ii) negocierea şi agreerea, cu puteri depline 
şi după cum va considera că este în interesul 
Societaţii, a termenilor şi condiţiilor 
contractului de credit mai sus menţionat şi 
a oricăror garanţii ale acestuia, inclusiv 
toate modificările ce vor fi aduse contrac-
telor de credit şi/sau contractelor de 
garanţie/ garanţiilor cu ocazia prelungirii 
(incluzând cu privire la modificări aduse 
Condiţiilor Generale de Creditare, modifi-
cări de dobândă, comisioane, obligaţii 
contractuale, cazuri de culpă, denunţare 
unilaterală, tipul creditului, scopul credi-
tului, condiţiile de utilizare, alte clauze), 
toate modficările documentaţiei de finan-
ţare şi garantare a creditelor mai sus menţi-
onate prin semnarea amendamentelor la 
documentaţia de creditare/ garantare fiind 
insusite şi obligatorii pentru Societate şi (iii) 
semnarea tuturor documentelor încheiate în 
legătură cu cele mai sus ratificate şi/sau 
necesare sau pe care le va considera nece-
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sare în legătură cu ducerea la îndeplinire a 
hotărârii şi a mandatului acordat de 
AGOA, inclusiv actele adiţionale ale 
contractelor de credit, contracte de garantie 
şi/sau acte aditionale la contracte de 
garanţie /garanţii existente şi orice alte 
documente de finanţare, deciziile şi semnă-
tura acestora fiind opozabilă societăţii, fără 
a mai fi necesara o nouă hotărâre a adunării 
generale a acţionarilor sau a consiliului de 
administraţie pentru acestea. În situaţia în 
care Adunarea Generală Ordinară nu va 
putea delibera şi vota în mod valabil o a 
doua Adunare Generală Ordinară este 
convocată pentru ziua de 09.03.2020, la ora 
10.00 în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. 
După publicarea convocării, acţionarii 
reprezentând, individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social au dreptul: a) 
de a introduce puncte pe ordinea de zi a 
adunării generale, în termen de cel mult 15 
zile de la data publicării convocării, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o 
justificare sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea gene-
rală; şi b) de a prezenta proiecte de hotă-
râre, în termen de 15 zile de la data 
publicării convocării, pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale. Aceste 
drepturi pot fi exercitate numai în scris 
(transmise prin servicii de curierat sau prin 
mijloace electronice). Se precizează că acţi-
onarii ce vor fi împiedicaţi de anumite 
împrejurări să participe la Adunarea Gene-
rală vor putea mandata, în conformitate cu 
art.125 din Legea 31/1990 republicată, 
printr-o procură specială o terţă persoană 
care să participe şi să voteze în numele lor şi 
pentru ei, în Adunarea Generala, în condi-
ţiile legii. Procurile speciale pot fi ridicate 
de la sediul societăţii începând cu data 
convocării si vor fi depuse spre înregistrare 
la secretariatul adunării până cel târziu la 
data de 04.03.2020. Procurile speciale vor 
putea fi transmise spre înregistrare şi pe fax 
sau email în format pdf., reprezentantul 
acţionarului fiind obligat ca la data 
adunării generale să aibă asupra sa procura 
în original. Documentele privind proble-
mele incluse în ordinea de zi a Adunării 
Generale Ordinare pot fi consultate la 
sediul societăţii, începând cu data convo-
cării. Documentele aferente sedintei, 
inclusiv propunerile de hotărâre şi procurile 
speciale pot fi obţinute de la dna. Tapai 
Mihaela- tel. 021/4501773. Preşedintele 
Consiliului de Administraţie al S.C. 
GIRUETA S.A., Cirjan Bogdan Mircea.

l Consiliul de Administrație al SC SAVA 
SA, cu sediul în sat Nanov, comuna Nanov, 
str.Dunării, nr.11, C21- Biroul P3, jud.
Teleorman, înregistrată la Registrul Comer-
țului Teleorman sub nr.J34/178/1991, cod 
unic de înregistrare 1399784, convoacă prin 
Preşedintele Consiliului de Administrație, 
în temeiul art.117 din Legea nr.31/1990 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi al art.14 din Actul constitutiv, 
toţi acţionarii societăţii în data de 
05.03.2020, ora 10.00, la sedul societății, 
Com.Nanov, Sat Nanov, str.Dunării, nr.11, 
C21- Biroul P3, Jud.Teleorman, la sedinţa 
Adunării Generale Extraordinare a Acţio-
narilor, având următoarea ordine de zi: 
Aprobarea modificării domeniului principal 
de activitate al societății, respectiv din 521- 
Depozitări, Activitatea principală: 5210- 
Depozitări, în domeniului principal de 
activitate: 011- Cultivarea plantelor neper-

manente; Activitatea principală: 0111- 
Cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase 
şi a plantelor producătoare de semințe 
oleaginoase. Diverse. Pentru validitatea 
deliberărilor Adunării Generale Extraordi-
nare este necesară prezența acționarilor 
care să dețină cel puțin 50% din capitalul 
social. În situaţia în care nu se va întruni 
cvorumul legal în data de 05.03.2020, se 
convoacă cea de-a doua Adunare Generală 
Extraordinară a Acţionarilor la adresa 
anterior menţionată, în data de 06.03.2020, 
ora 10.00. Adunarea ce se va întruni la a 
doua convocare poate să delibereze asupra 
punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi 
adunări, indiferent de cvorumul întrunit, 
luând hotărâri cu majoritatea voturilor 
exprimate. Toate documentele aflate şi/sau 
la care se face referire în ordinea de zi se 
află la sediul societății spre consultare şi 
analiză, în zilele lucrătoare de la ora 08.00-
15.30.

LICITAŢII
l SC Hidroconstructia SA, UCM Banat 
organizează licitaţie pentru vânzare de 
maşini şi utilaje, în data de 10.02.2020, ora 
13.00. Lista cu acestea va fi afişata la Sediul 
UCM, din Caransebeş, sau se poate obţine 
la cerere prin mail: mecanizare.banat@
h i d r o c o n s t r u c t i a . c o m .  Te l e f o n : 
0741.331.955.

l U.A.T. Comuna Probota, județul Iaşi, 
CUI 4540364, telefon 0232/297572, email: 
primariaprobota@yahoo.com;  Vânzare 
prin licitație publică teren intravilan dome-
niul privat în suprafață de 0,1031ha, situat 
în T46, CC 918, CC 919/1, A 917/1. Vânzare 
prin licitație publică teren intravilan dome-
niul privat în suprafață de 0,1000ha, situat 
în T231, A 54. Vânzările se fac cu drept de 
preemptiune, conform art. 364 din OUG. 
57/2019 şi conform H.C.L. nr. 3 şi 4 
/13.01.2020. Dată transmitere anunţ: 03.02. 
2020.

l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti SRL, prin 
lichidator judiciar Just Insolv SPRL, 
anunta vanzarea la licitatie publica a urma-
toarelor bunuri mobile aflate in patrimoniul 
debitoarei: calculator Pentium - 85 lei, 
expresor - 175 lei, lada frigorifica Zanussi - 
190 lei, masina spalat Whirlpool - 85 lei, 
vitrina profesionala - 300 lei, masina spalat 
si uscat rufe - 85 lei, aspirator I.nte - 30 lei, 
casa marcat Datecs, 4 buc la pretul de 55 
lei/buc, combina frigorifica Bosch 310 L - 90 
lei, dulap - 30 lei, fier calcat si masa Whir-
lpool - 30 lei, frigider - 9 buc, la pretul de 
105 lei buc, masina spalat Gorenje - 95 lei, 
mese mici - 24 buc, 10 lei/buc, mese mari - 
11 buc, la pretul de 90 lei/buc, minibar 
Samsung - 22 buc, la pretul de 70 lei/buc, 
scaune - 4 buc. la pretul de 45 lei buc., tele-
vizoare - 25 buc, la pretul de 50 lei/buc, 
uscator par Valera - 42,5 lei, uscator rufe - 
135 lei, uscator rufe Whirlpool - 135 lei, 
cafetiera Philips - 22,5 lei, televizor Funai - 
140 lei, Sony mp3 - 85 lei, uscator maini Ino 
Elise - 180 lei, uscator maini Valera - 60 lei, 
vitrina vin Klisman - 675 lei. La preturile de 
mai sus se adauga TVA. Licitatiile publice 
au loc in baza hotararii Adunarii Credito-
rilor din 29.05.2018. Pretul de pornire al 
licitatiei este redus cu 50% din cel stabilit in 
raportul de evaluare. Sedintele de licitatie 
vor avea loc pe data de: 5.02.2020, 
7.02.2020, 11.02.2020, 13.02.2020, 
14.02.2020, 18.02.2020, 20.02.2020, 

21.02.2020, 25.02.2020, 27.02.2020, orele 
13.00, la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, 
et. 7, cab. 7B. Relatii suplimentare la 
telefon 0344104525. 

l SC Ascent Activ Development SA, prin 
lichidator, anunta vanzarea la licitatie 
publica a bunului imobil aflat in patrimo-
niul societatii, respectiv: teren – conducta in 
suprafata de 560 mp situat in localitatea 
Saturn, str. Henny Ignatie, nr. 6, jud. 
Constanta la pretul de 36.400 lei + TVA. 
Pretul de pornire al licitatiei este redus cu 
50% din pretul stabilit prin raportul de 
evaluare. Licitatiile publice au loc in baza 
hotararii Adunarii Creditorilor din 
08.11.2018 si vor avea loc pe data de: 
06.02.2020, 11.02.2020, 13.02.2020, 
18.02.2020, 20.02.2020, 25.02.2020, 
27.02.2020, 03.03.2020, 05.03.2020, 
10.03.2020 orele 12.00, la sediul lichidato-
rului din Ploiesti, str. Ion Maiorescu nr. 12, 
Bl. 33S1 Cab. 7B, Et. 7. Conditiile de parti-
cipare la licitatie se regasesc in caietul de 
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar, 
pretul caietului de sarcini fiind de 2.000 lei 
fara TVA. Relatii suplimentare la tel. 
0344104525.

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, 
persoana de contact: Primăria Comunei 
Zăneşti, str.Națională, nr.562, comuna 
Zăneşti, județul Neamț, telefon/fax 
0233.383.470, e-mail: primariazanesti@
yahoo.com, cod fiscal: 2612952. 2.Infor-
mații generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie 
vândut: 1.teren intravilan, în suprafață de 
1.956mp, situat în strada Brânduşelor, nr.9, 
având număr cadastral 52210, aparținând 
domeniului privat al comunei Zăneşti, 
conform HCL 11/29.01.2020 şi temeiul 
legal: OUG 57/03.07.2019; 2.teren intravilan 
în suprafață de 2.962mp, situat în strada 
Bâlciului, nr.3, având număr cadastral 
51872, aparținând domeniului privat al 
comunei  Zăneş t i ,  conform HCL 
12/29.01.2020 şi temeiul legal: OUG 
57/03.07.2019; 3.teren intravilan, în supra-
față de 2.956mp, situat în strada Bâlciului, 
nr.1, având număr cadastral 51871, aparți-
nând domeniului privat al comunei Zăneşti, 
conform HCL 13/29.01.2020 şi temeiul 
legal: OUG 57/03.07.2019; 4.teren intra-
vilan, în suprafață de 2.951mp, situat în 
strada Bâlciului, nr.4, având număr cadas-
tral 51679, aparținând domeniului privat al 
comunei  Zăneş t i ,  conform HCL 
14/29.01.2020 şi temeiul legal: OUG 
57/03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: la cerere, de la sediul instituției, 
Registratură sau se poate consulta pe site-
ul: www primariazanesti.ro, secțiunea 
-Licitații. 3.2.Denumirea şi datele de 
contact ale serviciului/compartimentului 
din cadrul vânzătorului, de la care pot 
obține un exemplar din documentația de 
atribuire: de la Serviciul Registratură din 
cadrul Primăriei Comunei Zăneşti, str.
Națională, nr.562, județul Neamț. 
3.3.Costul şi condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, 

potrivit prevederilor OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 100 lei/exem-
plar, ce se achită la caserie. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 17/02/2020, 
ora 10.00. 4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
24/02/2020, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Zăneşti, str.Națională, nr.562, județul 
Neamț -serviciul Registratură. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă oferta: 
într-un singur exemplar, într-un plic sigilat. 
5.Data şi locul la care se va desfaşura 
şedința publică de deschidere a ofertelor: 
24/02/2020, ora 12.00, la sediul Primăriei 
Comunei Zăneşti, str.Națională, nr.562, 
județul Neamț, Sala de şedințe. 6.Denu-
mirea, adresa, numarul de telefon şi/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Neamț, Bulevardul Decebal, nr.5, Piatra 
N e a m ț ,  j u d e ț u l  N e a m ț ,  t e l e f o n 
0233.212.294, fax 0233.235.655, e-mail: 
tr-neamt-scivil@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 31.01.2020.

l Primăria Comunei Bucşani, cu sediul în 
comuna Bucşani, strada Principală, 
nr.1228, județul Dâmbovița, cod fiscal: 
4 3 4 4 4 9 0 ,  t e l . 0 2 4 5 . 2 3 5 . 0 4 1 ,  f a x : 
0245.235.041, e-mail: primaria.bucsani@
gmail.com, organizează licitație publică 
deschisă cu strigare în data de 24.02.2020, 
ora 11.00, pentru vânzarea bunurilor scoase 
din funcțiune ale Primăriei Bucşani. Locul 
de desfăşurare a licitaţiei este la sediul 
Primăriei Comunei Bucşani. În caz de 
readjudecare a bunurilor, datele de desfăşu-
rare a următoarelor licitații sunt 06.03.2020, 
ora 11.00, şi 20.03.2020, ora 11.00. Bunurile 
scoase din funcţiune pot fi vizualizate in 
comuna Bucşani, strada Principală, 
nr.1228, judeţul Dâmboviţa, de luni până 
vineri, între orele 08.00-16.00, până la data 
de 19.02.2020, ora 16.00. Numărul de 
telefon la care se pot obține informații 
despre bunuri: 0724.360.841. Licitația se va 
desfăşura conform Caietului de sarcini 
postat pe site-ul: www.primaria.bucsani.ro. 
Prețul de pornire a licitației este 
10.835,00Lei/toate bunurile. Garanția de 
participare este 1.083,50Lei (10% din prețul 
de pornire). Condiții pe care trebuie să le 
îndeplinească potențialii cumpărători spre 
a fi admişi la licitație: -să nu fie membri ai 
comisiei de evaluare, membri ai comisiei de 
licitație şi nici soțul (soția), frații, copiii, 
părinții acestor membri; -să depună până la 
data de 19.02.2020, ora 16.00, următoarele 
documente necesare: Pentru persoane fizice 
române/străine: -cerere de participare; 
-copie carte de identitate a licitantului/
ofertantului; -împuternicire notarială 
pentru reprezentantul licitantului/ofertan-
tului, după caz; -copie cartea de identitate a 
împuternicitului reprezentantului licitan-
tului, după caz; -dovada achitării garanției 
de participare pentru plata la casieria 
Primăriei Comunei Bucşani (copie 
chitanță) sau, după caz, prin virament 
bancar în contul deschis al Primăriei 
Comunei Bucşani la Trezoreria Târgovişte: 
RO71TREZ 2715006XXX0006325 (copie 
OP); -declarație pe proprie răspundere că 
nu participă în calitate de cumpărători 
prezentând grade de rudenie cu membrii 
comisiei de evaluare şi membrii comisiei de 
licitație (soț/soție, frați, copii, părinți). 

Pentru persoane juridice române/străine: 
-cerere de participare; -copie certificat de 
înmatriculare la Oficiul Național al Regis-
trului Comerțului şi copie Codul fiscal; 
-copie certificat constatator de la Oficiul 
Național al Registrului Comerțului; -copie 
cartea de identitate a reprezentantului legal 
al societății; -împuternicire din partea socie-
tății pentru participarea la licitație, după 
caz; -copie carte de identitate a împuternici-
tului, după caz; -dovada achitării garanției 
de participare pentru plata la casieria 
Primăriei Comunei Bucşani (copie 
chitanță) sau, după caz, prin virament 
bancar în contul deschis al Primăriei 
Comunei Bucşani la Trezoreria Târgovişte: 
RO71TREZ 2715006XXX0006325 (copie 
OP); -declarație pe proprie răspundere că 
nu participă în calitate de cumpărători 
prezentând grade de rudenie cu membrii 
comisiei de evaluare şi membrii comisiei de 
licitație (soț/soție, frați, copii, părinți). 
Informații suplimentare privind modul de 
desfăşurare a procedurii de licitație se pot 
obține la Compartimentul Achiziții Publice, 
tel.0245.235.041.

l BEJ Petre Cristian, cu sediul în Bucu-
reşti, str.Vânători, nr.5-11, ap.3, sector 5, 
anunță vânzarea la licitație publică în data 
de 12.02.2020, ora 15.00, în dosarul 
189/2018, ce va avea loc la sediul biroului, a 
apartamentului situat în Bucuresti, str.Nitu 
Vasile, nr.68, bl.26, sc.2, et.2, ap.46, sector 4, 
compus din 2 camere şi dependințe în 
suprafață de 50,13mp. Prețul de pornire al 
licitației este de 199.000Lei reprezentând 
100% din prețul la care a fost evaluat. Ofer-
tanții trebuie să consemneze la dispoziția 
executorului, cel mai târziu până la 
termenul de vânzare, o garanție de partici-
pare de cel puțin 10% din prețul de pornire 
al licitației, iar dovada consemnării, în 
original, împreună cu oferta de cumpărare 
scrisă, va fi depusă la executorul judecăto-
resc. Informații la telefon 031.409.55.00.

l Debitorul SC Competent Serv SRL, cu 
sediul în Dr.Tr.Severin, str.Walter Maraci-
neanu, nr.110, jud. Mehedinţi, CIF: 
6098138, J25/932/1994 aflata în procedură 
de faliment, in bankruptcy, en faillite în 
dosar nr. 2304/101/2013 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinți, prin lichidator 
judiciar Consultant Insolvență SPRL, prin 
asociat coordonator ec. Emil Popescu, cu 
sediul in loc. Dr.Tr.Severin, str. Zabrautului 
nr. 7A, jud. Mehedinti, scoate la vânzare 
urmatoarele bunuri:  Proprietate imobiliara 
Teren+Constructii situat in loc.Malovat, 
str.Calea Targu Jiului, nr.6, jud.Mehedinti, 
nr. C.F. 50145 (Nr. CF vechi 292) la pretul 
de 189.703,00 EURO formata din: Teren 
intravilan in suprafata totala de 16833 mp. 
nr. cadastral - 50145; Ateliere (2buc.) cu o 
suprafata utila de 559,50 mp, nr. cadastral 
50145-C1; Magazie Materiale (2 buc.) cu o 
suprafata construita de 367,03 mp, nr. 
cadastral 50145-C2; Birou si Loborator cu 
o suprafata construita de 297,15 mp, nr. 
cadastral 50145-C3; Sopron cu o suprafata 
construita de 387,65 mp, nr. cadastral 
50143-C4; Magazie cu o suprafata 
construita de 87,35 mp. Apartament cu 2 
camere situat in Dr.Tr.Severin, str.Slt. 
Eugen Mares, nr.10, bl.U4, sc.3, parter, 
ap.1, jud.Mehedinti, cu o suprafata utila de 
35,82 mp, o suprafata construita de 43,5 
mp, avand numar cadastral 51514-C1-U3, 
nr. C.F. 51514-C1-U3 (Nr. CF vechi 4392) 
la pretul de 23.630 EURO. Apartament cu 
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3 camere situat in Dr.Tr.Severin, str.Slt. 
Eugen Mares, nr.10, bl.U4, sc.3, parter, ap.2, 
jud.Mehedinti, cu o suprafata utila de 43,73 
mp, o suprafata construita de 54,34 mp, 
avand numar cadastral 51514-C1-U8, nr. 
C.F. 51514-C1-U8 (nr. CF vechi 10159) la 
pretul de 26.775 EURO. Bunurile imobile 
descrise anterior sunt diminuate cu 15% 
fata de pretrile stabilite prin rapoartele de 
evaluare depuse la dosarul cauzei si se afla 
în garanția rang I a creditorului G-Trust 
MH SRL (succesor de drept al Invest 
Capital Malta LTD),  cu rangul I conform 
contract de ipoteca nr. 2015/24.07.2008 emis 
de BNP Marin Andreca Alexandra si 
contract de cesiune creanta. Teren intravilan 
situat in Dr.Tr.Severin, jud.Mehedinti (intre 
str. Iazului si Centura Noua, la aproximativ 
300 mp de intersectia cu drumul spre 
Cerneti) cu o suprafata de 5.265 mp avand 
numar cadastral 63112, nr. C.F. 63112 (nr. 
CF vechi 15131) la pretul de 80.554,50 
EURO , pret diminuat cu 15% fata de 
pretul stabilit prin raportul de evaluare. 
Preturile nu includ TVA. (echivalentul in lei 
la cursul BNR din ziua plati). Licitaţia va 
avea loc la biroul lichidatorului judiciar din 
Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, jud.
Mehedinţi la data de 18.02.2020 orele 14:00. 
Informăm toți ofertanţii faptul că sunt 
obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 
10% din preţul de pornire al licitaţiei și să 
achiziționeze caietul de sarcină in suma de 
1000 lei pana pe data de 17.02.2020 orele 
1 7 . 0 0 .  N r.  c o n t :  R O 1 1 B R M A 
0999100085359511 deschis la Banca Roma-
neasca. Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor imobile descrise anterior, o repre-
zinta incheierea din data de 19.12.2016 de 
deschidere a procedurii de faliment pronun-
țată de către judecătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr. 2304/101/2013 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinti. Invităm pe toti cei 
care vor să participe la ședinţa de licitaţie să 
depună oferte de cumpărare și documentele 
în copie xerox din care rezultă faptul că a 
fost achitată garanția de licitație și contra-
valoarea caietului de sarcină la adresa 
menționată anterior respectiv localitatea 
Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, jud.
Mehedinţi. Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor imobile 
descrise anterior sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea preva-
zută de lege. In masura in care creditorul 
urmaritor doreste sa achizitioneze bunurile 
afalate in garantia acestuia rang I, in cuan-
tumul creantei acesta va fi obligat la plata 
cheltuielilor de procedura dupa cum 
urmeaza: - Cheltuieli privind onorariu 
administrator/lichidator judiciar si cheltuieli 
de procedura calculate pro rata la valoarea  
de evaluare a bunului imobil Apartament cu 
2 camere situat. Dr. Tr. Severin, str. Slt. 
Eugen Maresi, nr.10, bl. U4, sc. 3, jud.Mehe-
dinti - 27.899,63 lei; Cheltuieli privind 
onorariu administrator /lichidator judiciar si 
cheltuieli de procedura calculate pro rata la 
valoarea  de evaluare a bunului imobil 
Apartament cu 3 camere situat. Dr. Tr. 
Severin, str. Slt. Eugen Maresi, nr.10, bl. U4, 
sc. 3, jud.Mehedinti   - 31.603,52 lei; - Chel-
tuieli  privind onorariu administrator/lichi-
dator judiciar si cheltuieli de procedura 
calculate pro rata la valoarea  de evaluare a 
bunului imobil  Proprietatea imobiliarra 
situata in loc. Malovat, str. Tg. Jiului nr.6, 
jud Mehedinti - 223.920,41 lei. Relaţii la 
sediul lichidatorului judiciar din Dr.Tr. 

Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehe-
dinţi, telefon 0742592183, tel./fax: 
0252354399 sau: office@consultant-insol-
venta.ro.; site www.consultant-insolventa.ro. 
Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL prin ec. Emil Popescu.

l Debitorul M. Florin Tomescu Persoana 
Fizica Autorizata, cu sediul în sat Rogova, 
com. Rogova str.Principala nr.572 jud. 
Mehedinti, CIF:27865306, F25/1141/2010, 
af lat  în procedură de faliment in 
bankruptcy, en faillite în dosar nr. 
4111/101/2017 prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL reprezentat de 
Popescu Emil, cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehedinţi, scoate la 
vânzare bunurile mobile: - plug 3 brazdare 
la pretul de 1990 lei; -masina erbicidat 600 le 
la pretul de 2490 lei; -grapa cu discuri de 3.2 
m la pretul de 4355 lei; -semanatoare sup 29 
bp la pretul de 15225 lei. Preturile nu includ 
TVA. Titlul executoriu în baza căruia lichi-
datorul judiciar procedează la vânzarea 
bunurile mobil descrisă anterior, o repre-
zinta sentinta nr.68/2017 din data de 
22.11.2017 de deschidere a procedurii de 
faliment pronunțată de către judecătorul 
sindic in dosarul de insolvență nr. 
4111/101/2017. Licitaţia va avea loc la biroul 
lichidatorului judiciar din localitatea Dr.
Tr.Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehe-
dinţi la data de 18.02.2020 orele 15:00. 
Informam toti ofertanţii care vor să parti-
cipe la sedinta de licitaţie faptul că sunt 
obligaţi să depuna pana la data de 
17.02.2020 orele 17.00 o garanţie reprezen-
tand 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 Mehedinţi, telefoane: 0752819051, 
0742592183, tel./fax: 0252354399, sau la 
adresa de email: office@consultant-insol-
venta.ro. Lichidator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL prin ec. Emil Popescu.

l Doly Super Market S.R.L., societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, 
vinde la licitatie, in bloc, urmatoarele bunuri: 
vopsea, adeziv, fitinguri, tevi PVC, coturi,  
chit, suruburi, becuri, aracet, grund, baterii 
sanitare, etc. Lista completa a tuturor bunu-
rilor, poate fi consultata in anexa de pe 
site-ul lichidatorului judiciar www.andre-
iioan.ro. Pretul de incepere al licitatiei este 
de 108.024 lei, fără TVA. Conform hotararii 
creditorilor, pretul de incepere al licitatiei va 
fi diminuat cu 40 %. Inscrierea la licitatie se 
poate efectua cu 48 de ore inaintea datei 
tinerii licitatiei, mai multe relatii precum si 
achizitionarea regulamentului de vanzare se 
pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar, 
din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 
31, Jud. Prahova, la numerele de telefon/fax: 
0728.485.605/0244.597.808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.
ro.Licitatia se va organiza in data de 
04.02.2020, ora 14:30, iar in cazul in care 
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este 
reprogramata pentru data de 05.02.2020, 
06.02.2020, 07.02.2020, 10.02.2020, 
11.02.2020, 12.02.2020, 13.02.2020, 
14.02.2020, 17.02.2020.

l Doly Super Market S.R.L., societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. 
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, 
scoate la vanzare prin licitatie, urmatoarele 
bunuri: autoutilitara Ford Transit, nr. inma-
triculare PH-21-DLY, an fabricatie 2006, la 
pretul de 1.276,20 euro; autoutilitara Ford 
Transit, nr. inmatriculare PH-99-TOR, an 
fabricatie 2000, la pretul de 1.212,30 euro; 
autoutilitara Ford Transit, nr. inmatriculare 
PH-13-YOS, an fabricatie 2008, la pretul de 
1.911,60 euro. Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii 
licitatiei, mai multe relatii precum si achiziti-
onarea regulamentului de vanzare se pot 
obtine de la sediul lichidatorului judiciar, la 
n u m e r e l e  d e  t e l e f o n / f a x : 
0728.485.605/0244.597.808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.
ro. Licitatia se va organiza in data de 
04.02.2020, ora 12:30, iar in cazul in care 
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este 
reprogramata pentru data de 05.02.2020, 
06.02.2020, 07.02.2020, 10.02.2020, 
11.02.2020, 12.02.2020, 13.02.2020, 
14.02.2020, 17.02.2020.

l Gold-Trans-Tur S.R.L., societate in fali-
ment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 
30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, scoate la 
vanzare prin licitatie, autoturism marca BMW 
525D, an fabricatie 2002, km: 719.125, la 
pretul de 1.040 euro, fara TVA. Pretul bunului 
mobil este diminuat cu 20 % fata de pretul de 
evaluare, conform hotararii creditorilor nr. 
1609/11.09.2019. Licitatia se va organiza in 
data de 04.02.2020, ora 13:30, iar in cazul in 
care bunul nu va fi valorificat, aceasta este 
reprogramata pentru data de 05.02.2020, 
06.02.2020,  07.02.2020,  10.02.2020, 
11.02.2020,  12.02.2020,  13.02.2020, 
14.02.2020, 17.02.2020. Inscrierea la licitatie se 
poate efectua cu 48 de ore inaintea datei 
tinerii licitatiei, mai multe relatii precum si 
achizitionarea regulamentului de vanzare se 
pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar, 
din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
Jud. Prahova, la numerele de telefon/fax: 
0728.485.605/0244.597.808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.
ro.

l Amesis SRL, societate in faliment, prin 
lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu 
sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, 
ap. 31, Jud. Prahova, scoate la vanzare, prin 
licitatie, urmatoarele bunuri: I. proprietatea 
imobiliara, compusa din: C6 - Magazie 
Metalica, in suprafata de 164 mp, C7 - 
Magazie Metalica, in suprafata de 74,70 mp 
si teren in suprafata de 406 mp, la pretul 
total de 97.268 euro, fara TVA. II. Bunuri 
mobile, compuse din:  Iveco Eurocargo, nr. 
km >500.000, la pretul de 2.754,00 euro, fara 
TVA; Renault Midlum, nr. km >700.000, la 
pretul de 1.701,00 euro, fara TVA; Renault 
Mascott, nr. km >500.000, la pretul de 
1.454,00 euro, fara TVA;  Renault Master, nr. 
km >500.000, la pretul de 1.069,00 euro, fara 
TVA;  Autotractor - Iveco Magirus, nr. km 
>1.000.000, la pretul de 2.522,10 euro, fara 
TVA; Autotractor - Iveco Eurostar, nr. km 
>2.400.400, la pretul de 1.102,50 euro, fara 
TVA; Renault Mascott, nr. km >400.000, la 
pretul de 1.310.40 euro, fara TVA;  Autotu-
rism Ford, nr. km >362.944, la pretul de 
356,80 euro, fara TVA; Inscrierea la licitatie 
se poate efectua cu 48 de ore inaintea datei 
tinerii licitatiei, mai multe relatii precum si 

achizitionarea regulamentului de vanzare se 
pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar, 
din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 
31, Jud. Prahova, la numerele de telefon/fax: 
0728.485.605/0244.597.808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.
ro. Pentru bunurile mobile, licitatia se va 
organiza in data de 04.02.2020, ora 11:00, iar 
pentru bunuri imobile la ora 11:30, iar in 
cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, 
aceasta este reprogramata pentru data de 
05.02.2020, 06.02.2020, 07.02.2020, 
10.02.2020, 11.02.2020, 12.02.2020, 
13.02.2020, 14.02.2020, 17.02.2020.

l Octavy Forest S.R.L., societate in fali-
ment, prin lichidator, cu sediul in Ploiesti, 
Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, 
Prahova, scoate la vanzare prin licitatie 
teren in suprafata de 1.295 m.p. si  Construc-
tiile C1 si C2 (locuinta parter + etaj si garaj), 
situate in Baicoi, Str. Independentei, nr. 354, 
Judetul Prahova, la pretul de 540.000 lei 
(fara TVA). Licitatia se va tine in data de 
07.02.2020, ora 10.00, la sediul lichidatorului 
din Ploiesti, iar in cazul in care, bunurile nu 
vor fi adjudecate, licitatia se va tine in data 
de 21.02.2020, 06.03.2020, 20.03.2020, 
03.04.2020, 17.04.2020, 08.05.2020, 
22.05.2020, 05.06.2020, 19.06.2020, la aceeasi 
ora si aceeasi adresa. Dosarul de prezentare 
si conditiile de participare se pot obtine 
numai de la sediul lichidatorului. Telefon/
fax: 0244597808; mobil: 0723357858, www.
andreiioan.ro.

l Optim Trans SA prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL scoate la vânzare prin 
licitaţie publică pornind de la pretul de 
301.966,50 lei fara TVA (359.340,14 lei cu 
TVA), reprezentand 50% din valoarea de 
evaluare, proprietatea imobiliara - autogara 
compusa din teren intravilan in suprafata de 
7.409 mp si constructii (C1-C5) situate in 
Gaesti, str. Vladimir Streinu, nr.6, jud. 
Dambovita. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de la lichida-
torul judiciar in suma de 3.000 lei fara TVA 
și vor depune documentele de participare la 
licitaţie cu cel putin o zi înainte de data lici-
taţiei. Licitaţia va avea loc în 05.02.2020, ora 
11/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 
519800. În cazul neadjudecării vânzarea va 
fi reluată în ziua de 12.02.2020, 19.02.2020, 
26.02.2020, respectiv in data de 04.03.2020 
aceeași oră, în același loc.»

l  Optim Trans SA prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL scoate la vânzare prin 
licitaţie publică pornind de la pretul de 
1.172.824,50 lei fara TVA (1.395.661,16 lei cu 
TVA), reprezentand 50% din valoarea de 
evaluare proprietatea imobiliara - statie de 
reparatii si intretinere, compusa din teren 
intravilan in suprafata de 20.625 mp si 
constructii (C1-C24) situate in Gaesti, str. 
Stefan Mihailescu, nr.10, jud. Dambovita. 
Persoanele interesate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul judiciar in 
suma de 5.000 lei fara TVA și vor depune 
documentele de participare la licitaţie cu cel 
putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia 
va avea loc în 05.02.2020, ora 11/30 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. 
B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în 
ziua de 12.02.2020, 19.02.2020, 26.02.2020, 
respectiv in data de 04.03.2020 aceeași oră, 
în același loc.

l Debitorul Cooperativa de Consum 
Drobeta Turnu Severin Societate Coopera-
tiva de Gradul I, societate în faliment, in 
bankrupcy, en faillite, cu sediul în Dr.
Tr.Severin, str.Horaţiu nr.2B, jud.Mehe-
dinţi, C25/6/2005, C.U.I. 1605515, în dosar 
nr. 6840/101/ 2014 aflat pe rolul Tribuna-
lului Mehedinți, prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL scoate la 
vânzare urmatorul bun imobil proprietate 
imobiliara compusa din: * Teren intravilan, 
S = 183 mp, avand numar cadastral 14 
(terenul apartine Statului Roman si este 
dat debitoarei in folosinta vesnica) si spaţiu 
comercial, Sc = 129,60 mp; Su = 112,86 mp, 
avand numar cadastral 14/S-C - situata in 
sat Mălărișca, comuna Podeni, jud.Mehe-
dinţi* la pretul de 12.200,00 LEI, pret 
neafectat de TVA.  Licitaţia va avea loc la 
biroul lichidatorului judiciar din localitatea 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.
Mehedinţi la data de 19.02.2020 orele 
14:00.Titlul executoriu în baza căruia lichi-
datorul judiciar procedează la vânzarea 
bunului imobil descris anterior, il reprezinta 
Sentinta nr. 73 din data de 14.09.2016 de 
deschidere a procedurii de faliment 
pronunțată de către judecătorul sindic in 
dosarul de insolvență nr. 6840/101/ 2014 
aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti. 
Informăm toți ofertanţii faptul că sunt 
obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 
10% din preţul de pornire al licitaţiei și să 
achiziționeze caietul de sarcină in suma de 
100 lei cu cel puțin  o (una) zi înainte de 
data licitatiei. Cont deschis la Banca 
Romaneasca S.A. Sucursala Dr.Tr.Severin, 
sub nr. RO11BRMA0999100088777306. 
Somam pe toti cei care pretind vreun drept 
asupra bunului imobil descris anterior sa 
anunte lichidatorul judiciar inainte de data 
stabilita pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. Relaţii la 
sediul lichidatorului judiciar telefon 
0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la 
adresa de email : office@consultant-insol-
venta.ro.; site www.consultant-insolventa.
ro.  Lichidator judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL.

PIERDERI
l Declar pierdut și nul Certificat de pregă-
tire profesională a conducătorului auto 
(atestat marfă), eliberat de ARR Argeș 
-Pitești, pe numele Musat Grigore-Marian, 
domiciliat în comuna Călinești, sat Râncă-
ciov, nr.29, județul Argeș. Contact: 
0734.808.404.

l Pierdut Certificat de Înregistrare emis de 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul București al SC Lead Graphic 
SRL, cu sediul social în București, Sector 3, 
Str.Liviu Rebreanu, nr.14, bl.K, sc.2, et.3, 
ap.28, Număr de ordine în Registrul Comer-
țului J40/9876/2007, Cod unic de înregistrare 
21787349 din data de 23.05.2007. Îl 
declarăm nul.

l Pierdut Certificat înregistrare ONRC 
B3075925 și Constatator pentru SC Clothing 
Style Boutique SRL, J35/1882/2009, CUI: 
26098167. Le declar pierdute.

l Pierdut Certificat de competență profesi-
onală în data de 15.01.20 în localitatea 
Goole, Marea Britanie, seria 0459058000, 
eliberat de ARR pe numele Zamfir Emil 
Alexandru. Îl declar nul.


