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OFERTE SERVICIU
l Primăria Comunei Ștefăneștii de Jos - 
Ilfov organizează în data de 06.05.2020 
concurs recrutare pentru Gestionar. 
Detalii la 021/361.35.29.

CITAŢII
l Iacob Carmen Valentina cu domiciliul in 
Ploiesti, str. Frasinet, nr. 6, bl. 5L, sc. B, ap. 
22, jud. Prahova, este chemata la Judeca-
toria Ploiesti, str. Gheorghe Lazar, nr. 6, in 
dosarul 49/281/2020, in ziua de 28 aprilie, 
in calitate de parata, in proces cu S.Elec-
trica Furnizare S.A. - Agentia Ploiesti in 
calitate de reclamanta pentru Fond - cerere 
de valoare redusa. In caz de neprezentare a 
partilor, se va putea trimite un inscris, 
judecata urmand a se face in lipsa.

l Numita S.C. TRIFAN@CO SRL, cu 
sediul în Galați, str. Petru Rareș, nr. 18, bl. 
C7, ap. 27, este chemată la Tribunalul 
Galați în data de 23 aprilie 2020, S3, c6a, 
ora 8.30, în calitate de intimat pentru apel 
-  pretenții  -  în dosarul civil  nr. 
22276/233/2017, în contradictoriu cu 
apelantul municipiului Galați.

l Se citeaza la Judecatoria Resita, judetul 
Cacars Severin la data de 06.05.2020 in 
dosar nr. 5191/290/2019 numitii: Covrig 
Maria,cu ultimul domiciliu cunoscut in 
Bocsa, str. Dognecei, nr.31, judetul Caras 
Severin, Covrig Aurel, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut in Oravita, strada Nucilor, 
nr. 13,judetul Caras Severin si numita 
Ledeti Maria, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Oravita, strada Victoriei, 
nr.10, in calitate de mostenitori ai defucn-
tului Covrig Ion, decedat la data de 
16.04.1971, dosar avand ca obiect uzuca-
piune asupra imobilului teren situat in 
orasul Bocsa, teren de 1087mp inscris in 
C.F. Vechi 1394, Vasiova, nr. top 596/a/2, 
Cartea Funciara 36979 Bocsa, situat in 
Bocsa, strada IOSIF Renoiu, nr.40 si  sa se 
constate dobandit dreptul de proprietate 
prin construire asupra imobilului -casa- 
edificata pe terenul situat in orasul Bocsa, 
teren de 1087mp inscris in C.F. Vechi 
1394, Vasiova, nr.top 596/a/2, Cartea 
Funciara 36979 Bocsa, situat in Bocsa, str. 
Iosif Renoiu, nr. 40.

DIVERSE
l SC Rewe România SRL, cu sediul în 
comuna Ștefăneștii de Jos, str. Bușteni, nr. 
7, județul Ilfov, anunță public solicitarea 
de obținere a autorizației de mediu pentru 
obiectivul „Penny Market”, amplasat în 
municipiul Brașov, Str. Spicului, nr. 7A, 
județul Brașov. Eventualele propuneri și 
sugestii din partea publicului privind 
activitatea menționată vor fi transmise în 
scris și sub semnătură la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Brașov, str. 
Politehnicii nr. 3, județul Brașov, în zilele 
de luni –joi, între orele 8.00–16.30 și vineri 
între orele 8.00–14.00, în termen de cel 
mult 10 zile de la data publicării prezen-
tului anunț.

l S.C. LIDL DISCOUNT S.R.L. cu 
sediul social în comuna Ariceștii Rahti-
vani, DN 72, Crângul lui Bot, KM 
73+810, sat Nedelea, județul Prahova, 
anunţă public solicitarea de obținere a 
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul 
„Supermarket Lidl” amplasat în orașul 
Mioveni, Bd. Dacia, nr. 136-138, județul 
Argeș. Eventualele propuneri și sugestii 
din partea publicului privind activitatea 
menţionată vor fi transmise în scris și sub 
semnătură la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Argeș, municipiul 
Pitești, Str. Egalității, nr. 50A, tel: 0248 
213 099, E-mail:  office@apmag.anpm.ro 
în zilele de luni–joi, între orele 8.00–16.30, 
vineri 8.00–14.00.

l SC Unit Logistics Services SRL, titular 
al proiectului „Hală depozitare/servicii 
logistice, platforme betonate, amenajare 
circulații auto și accese pietonale, parcări, 
împrejmuire teren, spații verzi, utilități, 
cf .  PUZ aprobat  pr in  HCL nr. 
50/31.07.2019”, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către APM Ilfov, în cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra mediului: 
nu se supune evaluării impactului asupra 
mediului, pentru proiectul „Hală depozi-
tare/servicii logistice, platforme betonate, 
amenajare circulații auto și accese pieto-
nale, parcări, împrejmuire teren, spații 
verzi, utilități, cf. PUZ aprobat prin HCL 
nr. 50/31.07.2019”, propus a fi amplasat în 
județul Ilfov, com.Clinceni, tarla 9, NC 
51796. Proiectul deciziei de încadrare și 
motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul APM Ilfov din Bucu-
rești, sector 6, str.Aleea Lacul Morii nr.1, 
în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-
13.00, precum și la următoarea adresă de 
internet http://apmif.anpm.ro/. Publicul 
interesat poate înainta comentarii/obser-
vații la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării 
anunțului pe pagina de internet a autori-
tății competente pentru protecția 
mediului.

l SC Rewe România SRL, cu sediul în 
comuna Ștefăneștii de Jos, str. Bușteni, 
nr.7, județul Ilfov, anunță public solici-
tarea de obținere (reînnoire) a autorizației 
de mediu pentru obiectivul „Penny 
Market” amplasat în municipiul Brașov, 
str. Prunului, nr.3A, județul Brașov. Even-
tualele propuneri și sugestii din partea 
publicului privind activitatea menționată 
vor fi transmise în scris și sub semnătură 
la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Brașov din municipiul Brașov, 
str. Politehnicii nr.3, județul Brașov, în 
zilele de luni–joi, între orele 8.00–16.30 și 
vineri între orele 8.00–14.00, în termen de 
cel mult 10 zile de la data publicării 
prezentului anunț.

l RNP Romsilva -Administrația Parcului 
Național Domogled -Valea Cernei RA, 
titular al proiectului „TRECERE ÎN LES 
A LEA 20KV HERCULANE RACORD 
BARAJ LAC PRISACA”, anunță 
publicul interesat asupra luării deciziei 

etapei de încadrare de către Agenția 
pentru Protecția Mediului Caraș Severin, 
în cadrul procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului: fără evaluarea 
impactului asupra mediului, pentru 
proiectul „TRECERE ÎN LES A LEA 
20KV HERCULANE RACORD BARAJ 
LAC PRISACA”, propus a fi amplasat în 
județul Caraș Severin, orașul Băile Hrcu-
lane. Proiectul deciziei etapei de încadrare 
și motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Caraș-Severin din 
Reșița, str.Petru Maior, nr.73, în zilele de 
luni-joi între orele 09.00-15.00 și vineri 
între orele 09.00-13.00, precum și la urmă-
toarea adresă de internet www.apmcs.
anpm.ro. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observații la proiectul deciziei 
etapei de încadrare în termen de 10 zile de 
la data publicării anunțului pe pagina de 
internet a Agenției pentru Protecția 
Mediului Caraș Severin.

l SC Rematholding CO SRL, cu sediul în 
municipiul București, șos.Berceni Fort, 
nr.5, cu sediul sector 4 București, înregis-
trată la Oficiul Registrul Comerţului cu 
număr de înmatriculare J40/17492/2003, 
cod de înregistrare fiscal RO16010540, 
anunţă pe cei interesaţi că s-a depus solici-
tarea pentru revizuirea Autorizaţiei de 
Mediu (reautorizare), pentru activitatea 
Cod CAEN 3832 Recuperarea materia-
lelor reciclabile sortate, desfășurată în sat 
Sălcuța, nr.159, Titu, Dâmbovița. Infor-
mații se pot solicita la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Dâmbovița din 
Calea Ialomiței, nr.1, Târgoviște, între 
orele 9.00-12.00, de luni până vineri. 
Propuneri sau contestații se pot depune la 
sediul APM Dâmbovița în termen de 10 
zile de la data publicării prezentului 
anunț.

l SC Rematholding CO SRL, cu sediul în 
municipiul București, șos.Berceni Fort, 
nr.5, cu sediul sector 4 București, înregis-
trată la Oficiul Registrul Comerţului cu 
număr de înmatriculare J40/17492/2003, 
cod de înregistrare fiscal RO16010540, 
anunţă pe cei interesaţi că s-a depus solici-
tarea pentru revizuirea Autorizaţiei de 
Mediu, pentru activitatea Cod CAEN 
3832 Recuperarea materialelor reciclabile 
sortate, desfășurată în Târgoviște, Str. 
Laminorului, nr. 10, Dâmbovița. Infor-
maţii se pot solicita la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Dâmbovița din 
Calea Ialomiței, nr.1, Târgoviște, între 
orele 9.00-12.00, de luni până vineri. 
Propuneri sau contestaţii se pot depune la 
sediul APM Dâmbovița în termen de 10 
zile de la data publicării prezentului 
anunţ.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: În temeiul prevederilor 
statutului, Președintele Asociaţiei FORTI 
convoacă în data de 22.04.2020 ora 10, 
Adunarea Generală  ordinară a asociaților  
la sediul din București, Str. Alexandru 
Averescu nr. 8-10, corp „C”, et.3, Sectorul 

1, și/sau Skype. Ordinea de zi: 1. Prezen-
tarea și aprobarea situaţiilor financiare 
privind exerciţiul financiar al anului 2019; 
2. Reconfirmarea consiliului director; 3. 
Revizuirea listei de membri; 4. Diverse. În 
cazul în care nu se întrunește cvorumul 
statutar de prezență, a doua adunare se 
convoacă la data de 24.04.2020, în aceleași 
condiții de loc, oră și ordine de zi.

l Convocare. Administratorul unic al 
societăţii Institutul de Proiectare, Cerce-
tare și Tehnică de Calcul în Construcții 
SA, cu sediul social în București, B-dul 
Pierre de Coubertin nr.3-5, Office Buil-
ding, etaj 1, camera 1L, sectorul 2, înregis-
trată în registrul comerţului sub nr.
J40/857/1991, având codul de identificare 
fiscală RO396 și identificatorul unic la 
nivel european ROONRC.J40/857/1991 
(„Societatea”), convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a acționarilor, repectiv 
Adunarea Generală Extraordinară a acţi-
onarilor la data de 08.05.2020, ora 11.00, 
respectiv ora 11.30, la adresa: mun.Bucu-
rești, B-dul Pierre de Coubertin nr.3-5, 
Office Building, etaj 6, sector 2, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în registrul acţiona-
rilor la sfârșitul zilei de 01.05.2020, cu 
următoarea ordine de zi: Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acționarilor -ora 11.00: 
1.Prezentarea și aprobarea raportului de 
gestiune al administratorului unic pe anul 
2019. 2.Descărcarea de gestiune a admi-
nistratorului unic pentru exerciţiul finan-
ciar pe anul 2019. 3. Prezentarea 
raportului auditorului financiar privind 
situaţiile financiare pe anul 2019. 4.
Prezentarea și aprobarea situațiilor finan-
ciare aferente anului 2019. 5.Aprobarea 
programului de activitate și a bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru anul 2020. 6. 
Aprobarea prelungirii mandatului audito-
rului financiar al Societății, începând cu 
data de 30.08.2020. 7.Mandatarea unor 
persoane pentru îndeplinirea formalită-
ților de publicitate. Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor -ora 11.30: 
1.Luarea la cunoștință de situația prevă-
zută la art.153 ind.24 din Legea societă-
ților nr.31/1990, republicată și ulterior 
modificată, precum și aprobarea nedizol-
vării Societății conform art.228 alin.(1) și 
(2) coroborat cu art. 153 ind. 24 din Legea 
societăților nr.31/1990, republicată și ulte-
rior modificată. 2.Mandatarea unor 
persoane pentru îndeplinirea formalită-
ților de publicitate. În cazul în care 
cvorumul necesar nu se va întruni la data 
menţionată, Adunarea Generală Ordi-
nară, respectiv Adunarea Generală Extra-
ordinară, se vor ţine la data de 11.05.2020, 
la aceleași ore și în același loc, cu aceeași 
ordine de zi. Documentele și materialele 
informative referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi a adunării pot fi 
obţinute de la sediul Societăţii. Acţionarii 
pot participa la adunare personal sau prin 
reprezentanţi, în baza unei procuri 
speciale, conform dispoziţiilor legale și ale 
actului constitutiv. Procurile speciale vor 
fi depuse în original la sediul Societății cu 
cel puțin două zile înainte de începerea 
adunării.

LICITAŢII
l Curtea de Apel Craiova anunţă iniți-
erea procedurii de „Închiriere a unui 
imobil necesar funcţionării aparatului 
propriu al Curţii de Apel Craiova” și vă 
invită să depuneţi ofertele dumneavoastră 
în acest sens, în conformitate cu docu-
mentaţia de atribuire ce poate fi descăr-
cată gratuit de pe site-urile instituţiei 
portal.just.ro sau www.curteadeapelcra-
iova.eu. Ofertele se depun la sediul Curţii 
de Apel Craiova din str. Constantin Brân-
cuși, nr.5A, Craiova, până cel târziu 
16.04.2020, ora 16.00.

l Asesoft Technologies SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică următoarele 
bunuri mobile: cameră termoviziune (5696 
lei), camera HD (908 lei), sistem wireless 
pentru monitorizare parametrii vitali 
(42616 lei), laptopuri (14334 ≈888≈1582 
lei), servere (6813 ≈ 27942 ≈ 20005 ≈ 1468 
lei), tablete (796≈610 lei), statie grafica 
( 2 8 7 9  l e i ) ,  s m a r t p f o n u r i 
(1117≈1051≈929≈759 lei), tensiometre (51 
≈ 154 lei), multifunctionale (355≈288 lei), 
scanere (3466 lei), stand mobil calibrare 
echipamente achizitie ECG EEG (63407 
lei), stand mobil teste de electrosecuritate 
(84992 lei), videotelefoane (279 lei), etc. La 
prețurile menționate se adaugă TVA. Lici-
taţia va avea loc în 24.04.2020, ora 15:00 la 
sediul lichidatorului judiciar din str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/
fax 0244 519800. Persoanele interesate vor 
achizitiona caietul de prezentare în suma 
de 500 lei + TVA de la sediul lichidatorului 
și vor depune taxa de garanţie de 10% din 
prețul de pornire cu cel putin o zi înainte 
de data licitatiei. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 
08.05.2020 aceeași oră, în același loc.

l Etiss Confexim SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică următoarele 
bunuri mobile: masina automata de taiat 
la prețul de 72.081 lei, masina automata 
de taiat la prețul de 73.392 lei, generator 
abur calcat + componente Wermac la 
prețul de 13.071 lei, vânzare în bloc 44 
masini de cusut Brother, Juki tăietor, 
Jack, croit, impachetat, butoniere, calcat, 
surfilat, etc la pretul de 25.535 lei, vânzare 
în bloc 16 masini de cusut Overlock, Juki 
feston, Uber, masină de control lycra la 
prețul de 25.613 lei, vânzare în bloc 30 
masini de cusut Yuki special simpla la 
prețul de 20.604 lei, vânzare în bloc 30 
masini liniare motor incorporat Siruba la 
prețul de 23.112 lei, vânzare în bloc 30 
masini liniare motor incorporat Siruba la 
prețul de 22.968 lei, vânzare în bloc 15 
masini liniare motor incorporat DDL M1 
SI M2 la prețul de 15.372 lei. La preturile 
de pornire se adaugă TVA. Licitaţia va 
avea loc în data de 24.04.2020, ora 14/00 
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 
08.05.2020 aceeași oră, în același loc.
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l SCM Tromet prin administrator judiciar 
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică proprietate imobiliară 
compusă din constructia C3 Hala turna-
torie in regim de P+1E cu Sc = 806,26 mp, 
Sd = 1.038,73 mp, Su = 938,54 mp, situată 
in Ploiesti,str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 348, 
jud. Prahova la prețul de 100.000 euro 
(scutit de TVA, ce se va achitat în lei la 
cursul din data plății). Terenul intravilan pe 
care se află amplasată construcția este 
proprietate de stat și nu face obiectul 
vânzării. Licitaţia va avea loc în 24.04.2020, 
ora 15/30 la sediul administratorului judi-
ciar din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. Persoa-
nele interesate vor achizitiona caietul de 
prezentare în suma de 1.000 lei + TVA de la 
sediul administratorului judiciar și vor 
depune taxa de garanţie de 10% din prețul 
de pornire cu cel putin o zi înainte de data 
licitatiei.

l Prunus Confort Design SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare individuală masina rindeluit D700 
(1707 lei), circular formatizat D2800 (1394 
lei), fierastrau cu panglica (450 lei), cabina 
lacuit (1761 lei), fierastrau circular ASTRA 
(1707 lei), masina prelucrat parchet (4533 
lei), masina retezat capete (1851 lei), 
masina de frezat cu lant (3549 lei), masina 
de ambalat (510 lei), ciclon absortie 
rumegus (1 lei) și vânzare în bloc diferite 
modele de ferestre și uși din lemn la prețul 
de 12626 lei. La prețurile menționate se 
adaugă TVA. Licitaţia va avea loc în data 
de 24.04.2020, ora 14/30 la sediul lichidato-
rului, 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 08.05.2020 aceeași oră, în același loc.

l GEBC Tehnirom Macarale SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate 
la vânzare in bloc prin licitaţie publică 
autoturismele Volskwagen Jetta și Renault 
Kangoo la pretul de 9.666 lei + TVA. Lici-
taţia va avea loc în data de 24.04.2020, ora 
16/00 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 08.05.2020 
aceeași oră, în același loc.

l Licitaţie prin videoconferinta publica. 
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, pret neafectat de 
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din 

ziua platii)  formata din: • Teren intravilan 
in suprafata totala de 16833 mp. nr. cadas-
tral - 50145; • Ateliere (2buc.) cu o supra-
fata 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 Laborator 
cu o suprafata construita de 297,15 mp, nr. 
cadastral 50145-C3; • Sopron cu o supra-
fata construita de 387,65 mp, nr. cadastral 
50143-C4; • Magazie cu o suprafata 
construita de 87,35 mp. Pretul pentru 
bunul imobil descris anterior este diminuat 
cu 15% fata de pretul stabilit prin raportul 
de evaluare depus la dosarul cauzei si se 
af la 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. 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 cadas-
tral 51514-C1-U3, nr. C.F. 51514-C1-U3 
(Nr. CF vechi 4392) la pretul de 65.000 lei, 
pret neafectat de TVA. Apartament cu 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 85.000 lei, pret 
neafectat de TVA. Preturile de vanzare 
pentru bunurile imobile (apartamente) 
descrise anterior sunt au fost stabilite prin 
hotararea adunarii creditorilor din data de 
nr. 361/08.07.2019 (sentinta Tribunalul 
Mehedinti nt. 9/25.11.2019 si Decizia Curtii 
de Apel Craiova nr. 48/04.03.2020 pronun-
tate in dosarul nr. 2304/101/2013/a41) si se 
af la 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 (echiva-
lentul in lei la cursul BNR din ziua platii, 
pret neafectat de TVA). Licitaţia va avea 
loc prin videoconferinta publica la data de 
14.04.2020 orele 14:00. Informăm toți ofer-
tanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o 
garanţie reprezentând 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei pentru fiecare bun și să 
achiziționeze caietul de sarcină in suma de 
1000 lei pentru fiecare bun pana pe data de 
13.04.2020 orele 17.00.  Nr. cont: 
RO11BRMA0999100085359511 deschis la 
Banca Romaneasca. Ghidul privind insta-
larea modului de participare la licitatie 
prin videoconferinta publica va fi comu-

nicat participantilor, ulterior indeplinirii de 
catre acestia a conditiilor de participare la 
licitatie prin videoconferinta publica (achi-
tare garantie participare si caiet de sarcini). 
Cerinte minime in vederea participarii/
conectarii la licitatia prin videoconferinta 
publica: - existanta unui cont google sau 
gmail; - un computer sau un telefon cu o 
cameră foto și un microfon; - o conexiune 
la date mobile sau internet; Titlul execu-
toriu în baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunurilor imobile 
descrise anterior, o reprezinta incheierea 
din data de 19.12.2016 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată de către 
judecătorul sindic in dosarul de insolvență 
nr. 2304/101/2013 aflat pe rolul Tribuna-
lului Mehedinti. Invităm pe toti cei care vor 
să participe la ședinţa de licitaţie prin 
videoconferinta să transmita oferte de 
cumpărare și documentele în copie xerox 
din care rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație și contravaloarea caie-
tului de sarcină la adresa de email office@
consultant-insolventa.ro. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra bunurilor 
imobile descrise anterior sa anunte lichida-
torul judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. In masura in care credi-
torul garantat doreste sa participe la lici-
tat ia  organizata  pr in  s i s tem de 
videoconferinta publica, acesta este obligat 
sa achite un avans din cheltuielile de proce-
dura 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 - Avans 
cheltuieli de procedura pentru participare 
la licitatia prin videoconferinta 6500 lei din 
totalul de 35.044,42 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 – Avans cheltuieli 
de procedura pentru participare la licitatie 
prin videoconferinta 8500 lei din totalul de 
39.696,82 lei; -Cheltuieli  privind onorariu 
administrator/lichidator judiciar si cheltu-
ieli de procedura calculate pro rata la 
valoarea  de evaluare a bunului imobil  
Proprietatea imobiliara situata in loc. 
Malovat– Avans cheltuieli de procedura 
pentru participare la licitatie prin video-
conferinta  92000 lei din totalul de 
281.263,85 lei .  Relaţi i  la telefon 
0742592183, tel./fax: 0252354399 sau: 
office@consultant-insolventa.ro.; site www.
consultant-insolventa.ro. Lichidator judi-
ciar, Consultant Insolvenţă SPRL prin ec. 
Emil Popescu.

l Publicaţie de vânzare privind licitaţia prin 
videoconferinta din data de 15.04.2020. 
Debitorul SC My Lady SRL cu sediul in 
Dr.Tr. Severin, str.Eroii de la Cerna nr.49, 
jud.Mehedinti, J25/202/1999, CUI 12109568, 
af lată în procedura de faliment, in 
bankruptcy,  en fai l l i te ,  dosar nr. 
910/101/2018, prin lichidator judiciar, 
Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, 
cu sediul ales in Dr.Tr. Severin, str. Zabrau-

tului nr.7A, jud. Mehedinti, CUI 38704372, 
inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin 
reprezentant Serban Valeriu, scoate la 
vânzare, la pretul diminuat cu 20% fata de 
pretul stabilit prin Raportul de Evaluare nr. 
49/04.04.2019, bunul imobil: • Proprietate 
imobiliara compusa din: - teren intravilan cu 
S = 417 mp (390mp din acte), avand nr. 
cadastral 50365; - spatiu comercial cu Sc = 
118,04 mp si Su = 95,34 mp, avand nr.cadas-
tral 50365-C1; - magazie, cu Sc = 19,78 mp si 
Su = 15,01 mp, avand nr. cadastral 50365-
C2; - garaj, cu Sc = 49,10 mp si Su = 40,94 
mp, avand nr.cadastral 50365-C3. situata in 
Dr.Tr.Severin, str.Eroii de la Cerna nr.49, jud.
Mehedinti, aflata in garantia creditorului 
Eurobank Ergasias S.A. Valoarea totala a 
proprietatii imobiliare diminuata cu 20% 
fata de pretul de evaluare este de 77.480 
euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii). Licitaţia va avea 
loc prin videoconferinta publica la data de 
15.04.2020 orele 14:00. Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judiciar procedează 
la vânzarea bunului imobil o reprezinta 
Sentința nr. 175 din data de 03.10.2019 de 
deschidere a procedurii de faliment pronun-
țată de către judecătorul sindic în dosarul de 
insolvență nr. 910/101/2018. Participarea la 
licitaţie prin videoconferinta publica este 
condiţionată de consemnarea în contul unic 
de insolventa al debitoarei SC My Lady SRL 
pana la data de 14.04.2020 orele 17:00, a 
unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire 
pentru bunul imobil și achiziţionarea caie-
tului de sarcini in suma de 500,00 lei. Cont 

deschis la Banca Romaneasca S.A. Sucur-
sala Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO11 
BRMA 0999 1000 8338 3621. Ghidul privind 
instalarea modului de participare la licitatie 
prin videoconferinta publica va fi comunicat 
participantilor, ulterior indeplinirii de catre 
acestia a conditiilor de participare la licitatie 
prin videoconferinta publica (achitare 
garantie participare si caiet de sarcini). 
Cerinte minime in vederea participarii/
conectarii la licitatia prin videoconferinta 
publica: - existanta unui cont google sau 
gmail; - un computer sau un telefon cu o 
cameră foto și un microfon; - o conexiune la 
date mobile sau internet. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra bunului 
imobil sa anunțe lichidatorul judiciar înainte 
de data stabilita pentru vânzare în termen, 
sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii 
suplimentare la telefoanele: 0756482035, 
0252/354399 sau pe email:office@consul-
tant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis, 
prin ec. Serban Valeriu.

PIERDERI
l Pierdut Atestat transport marfă, seria 
0470983000, pe numele Dospinescu Cretu 
Stanel Relu. Îl declar nul.

l Pierdut Card de identitate pentru 
avocat pe numele de Moisi Călin-Remus 
cu nr.4000923010780, eliberat în data de 
08.01.2019 de UNBR.


