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VANZARI

GARSONIERE

Studio 2020 Dimitrie Leonida 10m Berceni
2 m Biruinþei parcare inclusa 54 500 €0762
045 151

Stefan cel Mare - Mosilor bl mixt 3 min
Metrou 61 000 €0771 791 542

CASE-VILE BUCURESTI

CALARASILOR, 220mp, ultracentral,
S+P+E, 150.000 E , tel.0722.923.374**

BANU MANTA, vila S+P+2+M, 13 camere,
600mp, 470.000 E , tel.0762.282.472**

CASE-VILE PROVINCIE

OTOPENI City Gardens, vile 5 camere, P+2
etaje, 190mp, teren 330mp, 90.000 E ,
tel.0749.800.400**

TERENURI BUCURESTI

CALARASILOR, 500mp cu 2 case pe el,
ultracentral, 350.000 E , tel.0724.838.500**

TERENURI PROVINCIE

TURNU SEVERIN, 4ha, 250m deschidere
la drumul de centura, ideal PECO, 50 E/mp ,
tel.0722.332.964**
PORUMBACU DE SUS, 2300mp,
intravilan, intre strada asfaltata si rau,
utilitati, 18 E/mp , tel.0722.794.257**
SNAGOV,GRUIU, 1980mp, intravilan,
deschidere 80mp, 17 E/mp , tel.0762.
282.472**

CUMPARARI
TERENURI

OPERATOR ECONOMIC CUMPÃRÃ
/ÎNCHIRIAZÃ/CONCESIONEAZÃ TEREN
ÎN SUPRAFAÞÃ DE 8.000 - 10.000 MP ÎN
ZONA INDUSTRIALÃ FOCªANI. Terenul
trebuie sã aibã o deschidere la drum de
70-80 m ºi cu acces direct din ºoseaua
naþionalã atât pentru vehicule uºoare cât ºi
pentru cele de tonaj greu ºi utilitãþi (apã,
canal, gaze, energie electricã) în apropiere
sau pe teren. Depunerea ofertelor le puteþi
face la adresa de email : gabriel .
mihalache@rarom.ro pânã la data de
29.04.2021. *

BURSA AUTO

VANZARI

AUTO STRAINE

AUDI A3, fabricat 2010, full options, 2.0 tdi,
euro5, 8.500 E, negociabil , tel.0740.
588.805**

Ford Focus ST , 2.0 TDCI , 18” proprietar
Masina cumparata din germania anul trecut
mearsa in tara doar 10 mii km , are 2 chei si
actele se fac pe loc2 800 € 073 668 9247

Audi Q5 2.0 TDI Quattro, S Line, Trapa
panoramica Dotari: ABS, Airbag-uri frontale,
Airbag-uri laterale fata, CD, Computer de
bord, Controlul stabilitatii (ESP)23 890 € 072
267 6364

Range Rover Sport Masiana nu are
accidente in istoric Se poate verifica istoricul
la Reprezentanta Revizie:placute si discuri,
ulei si filtre schimbate 170 631 lei 072 423
7929

Audi Q5 2.0 TDI Quattro, S Line, Trapa
panoramica TDI DIESEL Quattro – Euro 6 /
190 CP/ 140kw, ST7KM RULATI REALI cu
Istoric Verificabil in Reprezentanta23 890 €
072 267 6364

Audi A3 // S Line // 140 CP // 2005 2.0 Diesel
Cut ie automata An fabricat ie 2005
Interior-Exterior S Line 3 990 € 072 775 9944

Volkswagen Golf 7 Highline Facelift 2018
EURO-6 117 Cp Lumini de zi DayLight LED
Distronic (urmareste auto din fata,franeaza,
accelereaza singura) Jante din aliaj 17
(cauciucuri noi de iarna) 11 999 EUR 0758
451 266

Bmw 520d /e61 - 177 cai /M pachet
INMATRICULATA in Romania sub un singur
proprietar BMW 520D e61 LCI M packet
Import extern 2020 Motor 2.0 D 177 CP
Transmisie automata 6 +1 Filtru de particule
prezent si activ 7 300 € 0747 107 106

Opel Zafira 2013/1.7/125 . Autoturism suv in
perfecta stare de fuctionare ITP 2022 7
(sapte) locuri pilot automat comenzi volan,
volan reglabil navigatie color,toata Europa
geamuri electrice, 5 200 € 078 551 9078

Chevrolet Cruze 2L Diesel, primul
proprietar, cumpãratã de noua din Ro, carte
service, istoric complet, carnet service cu
toate reviziile. Fãrã accident - se poate
verifica oriunde. Are câteva zgârieturi care
sunt normale la vârsta maºinii. 4 000 € 0733
687 797

Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, Bucureºti

SERVICII PARTICULARI

CALARASILOR, inchiriez S+P+E, 220mp,
ultracentral, 1500 E/luna , tel.0722.
923.374**

LOCURI DE MUNCA-OFERTE

LICEUL German Sebeº, cu sediul în Sebeº,
str.ªtefan cel Mare, nr.1 jud.Alba, orga-
nizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului-
îngrijitor-post vacant contractual, 1 normã,
pe perioadã nedeterminatã. Condiþii
specifice de participare la concurs:-nivelul
studiilor-gimnaziale;-vechime în specialita-
tea studiilor necesare ocupãrii postului-nu
se solicitã. Data, ora ºi locul de desfãºurare
a concursului:-proba scrisã-10.05.2021, ora
9.00, la sediul instituþiei;-proba practicã-
13.05.2021, ora 9.00, la sediul instituþiei;
-proba interviu-18.05.2021, ora 9.00, la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile de la afiºare, la
sediul instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0371348884. *

GRÃDINIÞA cu Program Prelungit nr.5,
Braºov cu sediul în Braºov, str.Inului, nr.14,
jud.Braºov organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorelor posturi contractuale
aprobate prin H.G.nr.286/2011, modificat ºi
completat de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-administrator financiar (contabil)
-post vacant contractual pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor:-
superioare de specialitate;-vechime în
specialitate studiilor necesare ocupãrii
postului-minim 5 ani;-vechime efectivã în
domeniul finanþelor publice-minimum 3 ani,
Data, ora ºi locul de desfãºurare a con-
cursului: Proba scrisã-17.05.2021, ora
10.00 la sediul instituþiei. Proba de interviu-
19.05.2021, ora 10.00, la sediul instituþiei.
Proba practicã-20.05.2021, ora 10.00, la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile de la afiºare
(23.04-12.05.2021), la sediul instituþiei
Grãdiniþa cu PP nr.6-unitate arondatã din
str.Bogdan Ioan, nr.3, Braºov. Date contact-
Director: Boicu Mariana-tel.0740501473. *

PRIMÃRIA Comunei Vînãtori Neamþ, jud.
Neamþ, cu sediul în com.Vânãtori-Neamþ,
str.ªtefan cel Mare, nr.174, scoate la con-
curs, în vederea încadrãrii pe perioadã
determinatã, în condiþiile Legii nr.53/
2003-Codul munci i (republ icatã), a
urmãtoarelor funcþii contractuale, dupã cum
urmeazã:-ºef centru-Centrul de zi,
Vânãtori-Neamþ;-psiholog-Centrul de zi,
Vânãtori-Neamþ;-instuctor ergoterapie-
Centrul de zi, Vânãtori-Neamþ;-asistent
social- Centrul de zi, Vânãtori-Neamþ;-
animator socioeducativ-Centrul de zi,
Vânãtori-Neamþ. Data susþinerii exa-
menului/ concursului:-10.05.2021, ora
10.00-proba scrisã;-12.05.2021, ora
14.00-interviul. Condiþii de participare:
-Condiþii generale:-Candidaþii trebuie sã
îndeplineascã condiþiile generale prevãzute
de art.3 al Regulamentului-cadru aprobat
prin H.G.nr.286/23.03.2011, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, respectiv:-Condiþii
specifice:-pentru funcþia contractualã de ºef
centru-4h/zi:-studii universitare de licenþã
absolvite cu diplomã, respectiv studii
superioare de lungã duratã, absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã în
domeniul psihologie, asistenþã socialã sau
sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în
domeniul serviciilor sociale, sau absolvenþi
cu diplomã de licenþã ai învãþãmântului
superior în domeniul juridic, medical,
economic sau al ºtiinþelor administrative, cu
experienþã de minimum 5 ani în domeniul
serviciilor sociale(S). Condiþii specifice:-
pentru funcþia contractualã de psiholog-
4h/zi:-studii universitare de licenþã absolvite
cu diplomã, respectiv studii superioare de
lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã
sau echivalentã în domeniul fundamental
:-ºtiinþe sociale, ramura de ºtiinþã:- psiho-
logie ºi ºtiinþe comportamentale, specia-
lizarea:-psihologie(S);-vechime în specia-
litatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei
contractuale-minimum 1 an. Condiþii
specifice:-pentru funcþia contractualã de
asistent social-4h/zi:-studii universitare de
licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii
superioare de lungã duratã, absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã in
domeniul fundamental:-ºtiinþe sociale,
ramura de ºtiinþã:-sociologie, specia-
lizarea:-asistenþã socialã(S);-vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitãrii
funcþiei contractuale:-minimum 1 an.
Condiþii specifice:-pentru funcþia contrac-
tualã de instructor ergoterapie-4h/zi:-studii
universitare de licenþã absolvite cu diplomã,
respectiv studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã;-cursuri pregãtire/perfecþionare

specializare ergoterapie;-vechime în
muncã:-minimum 1 an. Condiþii specifice:-
pentru funcþia contractualã de animator
socio educative-4h/zi:-studii medii(M);-orice
formã de specializare pentru ocupaþia:-
animator socio-educativ;-vechime în
muncã- minimum 6 luni. Examenul/
concursul va avea loc la sediul instituþiei din
str.ªtefan cel Mare, nr.174, com.Vânãtori-
Neamþ; Dosarele de înscriere se pot depune
la sediul instituþiei în termen de 10 zile
lucrãtoare de la data afiºãrii anunþului pentru
ocuparea unui post vacant. Dosarul de
înscriere la examen/concurs trebuie sã
conþinã în mod obligatoriu, documentele
prevãzute la art.6 din H.G.nr.286/2011, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Condiþiile de participare la concurs ºi
bibliografia se afiºeazã la sediul ºi pe site-ul
Primãriei comunei Vânãtori-Neamþ. Relaþii
suplimentare se pot obþine la sediul
Primãriei comunei Vânãtori-Neamþ ºi la
tel.0233/251001. *

PRIMÃRIA oraºului Moldova Noua, cu
sediul în Moldova Noua, str.Nicolae Bãl-
cescu, nr.26 jud.Caraº Severin, organi-
zeazã concurs pentru ocuparea urmãtorului
post contractual, aprobat prin H.G.nr.
286/2011, modificatã ºi completatã de H.G.
nr. 1027/2014. Secretarã IA-Compartiment
Administrativ în cadrul aparatului de
specialitate al primarului, post vacant
contractual, pe perioadã nedeterminatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor-studii medii,
absolvite cu diplomã de bacalaureat sau
echivalentã;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-minim 7
ani. Data, ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-10.05.2021, ora
11.00, la sediul instituþiei;-proba interviu-
12.05.2021, ora 11.00, la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afiºare, la sediul
instituþ iei. Date contact-secretariat,
tel.0255540997, int.25. *

ªCOALA Gimnazialã, comuna Floreºti, cu
sediul în Floreºti, str.ªcolii, nr.278J
jud.Prahova, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi contractuale,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014. Denu-
mirea postului-paznic-post vacant contrac-
tual, pe perioadã nedeterminatã. Condiþii
specifice de participare la concurs:-nivelul
studiilor:-studii medii/ ºcoalã profesionalã,
atestat agent de securitate/ în curs de
calificare;-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului-nu se solicitã.
Data, ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-10.05.2021-ora
10.00, la sediul instituþiei;-proba de
interviu-11.05.2021, ora 10.00, la sediul
instituþiei. Data limitã pânã la care candidaþii
vor depune actele pentru dosarul de concurs
este 30.04.2021, la sediul instituþiei. Date
contact-secretariat, tel.0244369119. *

DIRECÞIA Judeþeanã de Statisticã Galaþi,
cu sediul în Galaþi, str.Nicolae Bãlcescu,
nr.80 jud.Galaþi, organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtoarelor posturi
contractuale de execuþie vacante, pe
perioadã determinatã (mai 2021-31 decem-
brie 2021), în conformitate cu prevederile
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014, în vederea efectuarii
act ivi tãþ i lor privind organizarea ºi
desfãºurarea Recensãmântului general
agricol-runda 2020. Denumirea postului-
Expert gradul IA-4 posturi. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul studiilor-
studii universitare de licenþã absolvite cu
diplomã, respectiv studii superioare de
lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã
sau echivalentã în domeniul:-ºtiinþe sociale,
ºtiinþe inginereºti, matematicã ºi ºtiinþele
naturii;-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului-7 ani. Denumirea
postului-Expert gradul I-1 post. Condiþii
specifice de participare la concurs:-nivelul
studiilor-studii universitare de licenþã
absolvite cu diplomã, respectiv studii
superioare de lungã duratã, absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã în
domeniul:-ºtiinþe sociale, ºtiinþe inginereºti,
matematicã ºi ºtiinþele naturii;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-5 ani. Data, ora ºi locul de desfã-
ºurare a concursului:-proba scrisã-
10.05.2021, ora 10.00, la sediul instituþiei;-
proba interviu-14.05.2021, ora 10.00, la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile lucrãtoare de la
af iºare, la sediul inst i tuþ iei . Date
contact-Compartimentul dezvoltare sistem
statistic teritorial, resurse umane ºi
financiare ºi de prelucrare date-tel.0236-
411442. *

ªCOALA Gimnazialã ,,George Apostu”, cu
sediul în Stãniºeºt i , str .Principalã,
jud.Bacãu, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi contractuale,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi

completatã de H.G.nr.1027/2014. Denu-
mirea postului-secretar S I, cu 0,5 normã-
post temporar vacant contractual, pe
perioadã determinatã de o lunã. Condiþii
specifice de participare la concurs:-nivelul
studiilor-superioare de lungã duratã;-
vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului-nu se solicitã. Data, ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-28.04.2021, ora 10.00, la sediul
instituþiei;-proba practicã-29.04.2021, ora
10.00, la sediul inst i tuþ iei ; -proba
interviu-29.04.2021, ora 12.00, la sediul
instituþiei. Data limitã pânã la care candidaþii
vor depune actele pentru dosarul de concurs
este de 5 zile de la afiºare, la sediul insti-
tuþiei. Date contact-secretariat, tel.0234
284620/0735221467. *

COLEGIUL Naþional “Ion Luca Caragiale”
cu sediul în Ploieºti, str.Gheorghe Doja,
nr.98, jud.Prahova organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtoarelor posturi
aprobate prin H.G.nr.286/2011, modificat ºi
completat de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-un post vacant contractual de
bucãtar, pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la concurs:-
nivelul studiilor-generale (ºcoalã generalã;
-ºcoalã de ucenici;-ºcoalã profesionalã;-
învãþãmânt obligatoriu de 10 clase);-
vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului-2 ani. Data, ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-Proba scrisã-
10.05.2021, ora 9.00, la sediul instituþiei;-
Proba practicã-10.05.2021, ora 11.00, la
sediul instituþiei;-Proba de interviu- 12.05.
2021, ora 10.00, la sediul instituþiei. Data
limitã pânã la care candidaþii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este de 10
zile lucrãtoare de la afiºare, respective
14-27.04.2021 între orele 9.00-13.00, la
sediul instituþiei. Persoanã de contact-Piþu
Mãdãlina-Ileana, tel.0770750518, e-mail:
pitumadalinaileana@gmail.com. *

LICEUL Tehnologic de Servicii Sfântul
Apostol Andrei, cu sediul în Ploieºti, str.
Dediþel, nr.4 jud.Prahova, organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi contractuale aprobate prin H.G.
nr.286/2011, modificatã ºi completatã de
H.G.nr.1027/2014, în cadrul instituþiei.
Denumirea postului-Secretar-post vacant
contractual, pe perioadã nedeterminatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor-superioare;
-vechime în învãþãmânt-minim 1 an. Data,
ora ºi locul de desfãºurare a concursului:
-proba scrisã-10.05.2021, ora 9.00, la sediul
instituþiei;-proba practicã-12.05.2021, ora
9.00, la sediul inst i tuþ iei ; - interviul
12.05.2021, ora 15.00, la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este-27.04.2021, la sediul instituþiei. Date
contact: tel.0244531041, e-mail:lts_aa@
yahoo.com . *

LICEUL Tehnologic de Servicii Sfântul
Apostol Andrei, cu sediul în Ploieºti,
str.Dediþel, nr.4 jud.Prahova, organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi contractuale, aprobate prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014, în cadrul instituþiei.
Denumirea postului-paznic-post vacant
contractual, pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la concurs:-
nivelul studiilor-minim 10 clase;-atestat de
agent pazã;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-nu se
solicitã. Data, ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã- 10.05.2021, ora
9.00, la sediul instituþiei;-proba interviu-
10.05.2021, ora 13.00, la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de-27.04.2021, la sediul instituþiei. Date
contact: tel.0244531041, e-mail:lts_aa@
yahoo.com. *

GRÃDINIÞA cu Program Prelungit
Universitaþii Babeº-Bolyai Cluj-Napoca, cu
sediul în Cluj-Napoca, str.Universitãþii,
nr.7-9 jud.Cluj, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014. Denu-
mirea postului-îngrijitor I-(îngrijitoare
grãdiniþã) -post vacant contractual, pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul studiilor-
medii;-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului-nu se solicitã.
Data, ora ºi locul de desfãºurare a con-
cursului:-proba scrisã-10.05.2021, ora
10.00, la sediul instituþiei;-proba practicã-
10.05.2021, ora 11.00, la sediul instituþiei;-
proba interviu-10.05.2021, ora 12.00, la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile de la afiºare, la
sediul instituþiei. Date contact-Grãdiniþa cu
Program Prelungit a Universi taþ i i
Babeº-Bolyai Cluj-Napoca, str.Universitãþii
7-9, secretariat , tel .0731341057,
0264450679. *

UNITATEA Administrativ Teritorialã
Comuna Fârliug, cu sediul în Fârliug, nr.80,
jud.Caraº-Severin, organizeazã concurs,
pentru ocuparea postului contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014. Denumi-
rea postului-inspector de specialitate debu-
tant-post vacant, contractual, pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-
superioare de lungã duratã;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se solicitã. Data, ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã-
10.05.2021, ora 10.00, la sediul instituþiei;-
proba interviu-12.05.2021, ora 10.00, la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile de la afiºare, la
sediul instituþiei. Date contact: email:
contact@ comuna-firliug.ro, tel.0770
975560. *

OFICIUL de Cadastru ºi Publicitate
Imobiliarã Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca,
str.Alexandru Vaida Voevod nr.53,
organizeazã concurs pentru ocuparea unui
post vacant de execuþie de asistent
registrator principal, în baza H.G.
nr.286/2011 cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare. Denumirea postului-asistent
registrator principal gradul II-1 post
contractual pe perioadã determinatã de 36
luni. Condiþii specifice de participare la
concurs:-studii de specialitate-studii
universitare cu licenþã-specializarea
drept;-vechime în specialitate-minim 6 luni.
Data, ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-11.05.2021, ora
09.00, la sediul inst i tuþ iei ; -proba
interviului-14.05.2021, ora 09.00, la sediul
instituþiei. Data limitã pânã la care candidaþii
vor depune dosarul de concurs este
29.04.2021, ora 16.00, la sediul instituþiei,
Servic iul Juridic, Resurse Umane,
Secretariat ºi Petiþii, sala 002. Date contact:
tel.0264 431666, email:cj@ancpi.ro. Temei
legal: art.7 alin.(4) din H.G.nr.286/2011, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare. *

ADMINISTRAÞIA Domeniului Public cu
sediul în localitatea Râmnicu Sãrat, strada
Armoniei nr. 58 Bis, judeþul Buzãu,
organizeazã concurs de recrutare pentru
ocuparea unei funcþii contractuale de
execuþie, vacante, pe perioadã nedeter-
minatã, muncitor calificat – lãcãtuº mecanic,
la compartimentul Sistematizare rutierã .
Concursul se organizeazã la sediul
Administraþiei Domeniului Public Râmnicu
Sãrat, astfel: Proba scrisã: 07.05.2021, ora
10:00; Proba practicã: 10.05.2021, ora
10:00. Condiþiile generale de participare la
concurs: Candidaþii trebuie sã înde-
plineascã condiþiile prevãzute de art.3 din
H.G. 286/2011, pentru aprobarea Regu-
lamentului- cadru, privind stabil irea
principiilor generale de ocupare a unui post
contractual vacant. Condiþiile specifice de
participare la concurs: a) studii: generale/
medii b) vechime în muncã: minimum 1 an.
c) calificare: lãcãtuº mecanic. Dosarele de
înscriere vor conþine în mod obligatoriu
documentele prevãzute la art.6 din H.G.
286/2011, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare ºi se depun la sediul instituþiei în
termen de 10 zile lucrãtoare de la data
publicãrii în Monitorul Oficial al României,
Partea III-a. Bibliografia ºi condiþiile de
participare se gãsesc afiºate la sediul
Administraþiei Domeniului Public Râmnicu
Sãrat, judeþul Buzãu, începând cu data de
14.04.2021. Informaþii suplimentare se pot
obþine în zilele lucrãtoare, la sediul
Administraþiei Domeniului Public Râmnicu
Sãrat ºi la nr. de telefon 0238/563.032. *

ANUNÞ Privind selecþia membrilor Consiliul
de Administraþie la SC GOSPODARIA
ORAªENEASCÃ CISNÃDIE SA, (1 post),
conform OUG 109/2011 cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare CONSILIUL LOCAL
CISNÃDIE, în calitate de autoritate publicã
tutelarã pentru GOSPODARIA ORAªE-
NEASCÃ CISNÃDIE SA, anunþã
organizarea concursului pentru selecþia unui
post de administrator, cu mandat pânã la
data 18.06.2023, conform art. 28 din OUG
109/2011 cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare. Procedura de selecþie: Etapa I –
selecþia dosarelor candidaþilor, interviu
preliminar, Etapa a II-a – analizã declaraþie
de intenþie ºi interviul final pentru candidaþii
declaraþi “admiºi” dupã etapa I. Condiþii
obl igatori i de part ic ipare: 1. Studi i
superioare finalizate cu diplomã de licenþã;
2. Experienþã profesionalã generalã de
minim 2 ani în administrarea/ conducerea/
coordonarea activitãþii din cadrul unor
societãþi comerciale, regii autonome sau a
altor entitãþi din sectorul public sau privat
(minim 2 ani); 3. Fãrã înscrisuri în cazierele
fiscal ºi judiciar; 4. Cunoaºterea limbii
române: scris, citit, vorbit; 5. Stare de
sãnãtate corespunzãtoare postului, atestatã
pe baza adeverinþei medicale eliberatã de
cãtre medicul de familie sau de unitãþile
sanitare abi l i tate; 6. Respectarea

prevederilor art. 6 ºi art.7 din OUG 109/
2011, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare. Dosarul de participare va conþine
în mod obligatoriu: 1. Curriculum Vitae –
model european conf. H.G. nr. 1021/2004;
2. Copie act de identitate; 3. Copie docu-
mente care atestã pregãtirea profesionalã:
studii superioare finalizate, cu diplomã de
licenþã; 4. Copie documente care sã ateste
experienþa profesionalã anterioarã în posturi
de conducere/ administrarea/ manage-
mentul societãþilor comerciale/regiilor
autonome, al altor entitãþi din sectorul public
sau privat, de minim 2 ani (Carnet de muncã,
Adeverinþã, sau extras ONRC, dupã caz); 5.
Cazier judiciar ºi fiscal; 6. Adeverinþa care sã
ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare,
eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii
concursului de cãtre medicul de familie al
candidatului sau de cãtre unitãþile sanitare
abilitate; 7. Declaraþii privind participarea la
concurs care se solicitã anterior pe adresa
de e-mail: office@arc-consulting.ro Criterii
de evaluare/selecþie (conform art.33 din
H.G. 722/2016): 1. Competenþe specifice
sectorului de activitate; 2. Competenþe
profesionale de importanþã strategicã; 3.
Cunoºtinþe de Guvernanþã corporativã; 4.
Competenþe sociale ºi personale; 5.
Reputaþie personalã ºi profesionalã; 6.
Integritate ºi independenþã; 7. Gradul de
aliniere cu Scrisoarea de aºteptãri a
acþionarilor. Dosarele de candidaturã vor
avea specificat postul pentru care se
candideazã ºi se vor depune electronic la
adresa de e-mail office@arc-consulting.ro.
Informaþii suplimentare puteþi obþine la
numãrul de telefon: 0733661233, persoanã
de contact Elena Cãprar. Data limitã pentru
depunerea dosarelor: 16 mai 2021 *

CONSILIUL de Administratie al SOCIE-
TATII PENTRU LUCRARI DE DRUMURI SI
PODURI DOLJ S.A, asistat de Federatia
Patronatelor din Regiunea Oltenia,
-persoana juridica specializata in recrutarea
resurselor umane anunþã demararea
procedurii legale de selecþie a candidatilor în
vederea ocuparii funcþiei de Director
General Adjunct al SOCIETATII PENTRU
LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI DOLJ
S.A, în conformitate cu prevederile OUG
109/2011 privind guvernanþa corporativã a
intreprinderilor publice, modificatã prin
Legea 111/2016, ºi completatã cu Normele
metodologice nr. 722/2016. Condiþiile ºi
criteriile de participare/selecþie se gãsesc pe
pagina de web www.drumurijudetenedolj.ro/
Documentele solicitate prin prezentul anunþ
vor f i depuse sau expediate prin
curier/poºtã, pe suport hârtie, cu confirmare
de primire, în plic închis ºi sigilat pe care se
va menþiona: „CANDIDATURÃ PENTRU
FUNCTIA DE DIRECTOR GENERAL
ADJUNCT AL SOCIETATII PENTRU
LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI DOLJ
S.A/ NUME, PRENUME SI DOMICILIUL
CANDIDATULUI“, la registratura
SOCIETATII PENTRU LUCRARI DE
DRUMURI SI PODURI DOLJ S.A, din Str.
Drumul Jiului, nr. 10, Craiova, judetul Dolj in
zile lucrãtoare, de luni pana joi, între orele
09.00-15.00 respectiv vineri între orele
09.00-12.00. Data si ora limita de primire
13.05.2021 ora 15.00 pm. *

COLEGIU Tehnic de Transporturi ,,Tran-
silvania”, cu sediul în Cluj-Napoca, str.
Bistriþei, nr.21 jud.Cluj, organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011,
modif icatã ºi completatã de H.G.
nr.1027/2014. Denumirea postului-secretar
ºef-S-post vacant contractual, pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-
superioare;-vechime în specialitatea
postului-minim 3 ani. Data, ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã-
10.05.2021, ora 9.00, la sediul instituþiei;-
proba practicã-12.05.2021, ora 9.00, la
sediul instituþ iei;-proba de interviu-
13.05.2021, ora 9.00, la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este-26.04.2021, ora 12.00, la sediul
instituþiei. În contextul pandemiei actuale,
dosarele pot fi trimise ºi pe mail-ul instituþiei.
Date contact: tel.0264/449645, colegiul
transilvania. cluj@yahoo.com. Detalii pe
http://www.colegiuldetransporturi-cluj.ro. *

LICEUL Teoretic „Sfânta Maria”, cu sediul
în Galaþi, str.Ghoerghe Doja, nr.81
jud.Galaþi, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-laborant I-M-post
vacant contractual, pe perioadã nedeter-
minatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-liceale cu diplomã
de bacalaureat-specializarea fizicã-chimie
sau a unei ºcoli postliceale de specialitate;
-cunoºtinþe de operare pe calculator (Word,
Excel);-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului-5 ani. Data, ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba

scrisã-10.05.2021, ora 9.00, la sediul insti-
tuþiei;-proba practicã-11.05.2021, ora 9.00,
la sediul inst i tuþ iei ; -proba interviu-
11.05.2021, ora 13.00, la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afiºare, la sediul
instituþ iei. Date contact-secretariat,
tel.0236418310. *

UNIVERSITATEA de Medicinã ºi Farmacie
,,Iuliu Haþieganu”, cu sediul în Cluj-Napoca,
str.Victor Babeº nr.8, jud.Cluj, organizeazã
concurs, pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.1027/
2014. Denumirea postului-administrator
financiar, studii superioare, grad profesional
I la Departamentul Cercetare, Dezvoltare,
Inovare-Biroul de Proiecte de Cercetare,
Dezvoltare, Inovare Fonduri Europene
Nerambursabile-post vacant, contractual,
pe perioadã nedeterminatã. Condiþii
specifice de participare la concurs:-
absolvent/ã de studii superioare economice,
cu diplomã de master emisã de o uni-
versitate acreditatã;-experienþã în domeniul
economic-minim 10 ani;-experienþã în
implementarea proiectelor finanþate din
fonduri nerambursabile-minim 2 ani;-
cunostinþe de utilizare ºi operare PC;-
abilitãþi de organizare ºi planificare;- capa-
citate de analizã ºi atenþie la detaliu;-abilitãþi
de comunicare ºi lucru în echipã;-certificat
inspector resurse umane constituie un avantaj.
Data, ora ºi locul de desfãºurare a con-
cursului:-proba scrisã-10.05.2021, ora 12.00,
la sediul instituþiei;-proba de interviu- 12.05.
2021, ora 12.00, la sediul instituþiei; Con-
cursul se va organiza la sediul universitãþii,
str.Victor Babeº nr.8, Cluj-Napoca. Data
limitã pânã la care candidaþii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este de 10
zile de la afiºare, respectiv-27.04.2021, în
intervalul orar 08.30-15.30, la sediul
universitãþii. Date contact-Direcþia Resurse
Umane, str.Victor Babeº nr.8, et.2,
cam.209. Relaþii suplimentare se pot obþine
la tel.0264- 597256, int.2164 ºi pe site-ul
www. umfcluj.ro. *

SERVICIUL Public de Alimentare cu Apã ºi
Canalizare, din subordinea Consiliului local
al comunei Cuza Vodã, jud.Cãlãraºi, cu
sediul în Cuza Vodã, Calea Cãlãraºi, nr.24
jud.Cãlãraºi, organizeazã concurs de re-
crutare pentru ocuparea pe perioadã
nedeterminatã, a 2 (douã) funcþ i i
contractuale de execuþie vacante, aprobate
prin H.G.nr.286/2011, modif icatã ºi
completatã de H.G.1027/2014, de:-referent
casier-1 post-compartiment ,,Contabilitate
ºi achiziþii”;-muncitor calificat II-1 post-
compartiment ,,Administrativ, SSM, PSI ºi
Situaþii de urgenþã”.Condiþii specifice
necesare în vederea participãrii la concurs ºi
a ocupãrii funcþiei contractuale de execuþie
de referent casier sunt:-nivelul studiilor-
medii, absolvite cu diplomã de bacala-
ureat;-vechime în specialitatea studiilor-nu
se solicitã. Condiþii specifice necesare în
vederea participãrii la concurs ºi a ocupãrii
funcþiei contractuale de execuþie de
muncitor II sunt:-nivelul studiilor-generale/
medii;-vechime în muncã-3 ani. Data, ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã: 10.05.2021, ora 10.00, la sediul
instituþiei;-proba de interviu: se va stabili ºi
afiºa odatã cu rezultatele la proba scrisã.
Data limitã pentru care candidaþii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este de 10
zile de la afiºare, la sediul instituþiei. Date
contact-consilier: Mitu Florica, tel.0242
339397. *

PROPUNERI AFACERI

INVENTOR, caut investitor experimentare
“Scafandru greu cu autonomie energetica&
mobilitate marite, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Generator Electric SOLID-
STATE pentru Platforme Submerse”,
4customersoffice@gmail.com , tel.0765
.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Valorificare Hidrogen
Sulfurat Maritim”-PROJECT, 4customers
office@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Sistem Generare Apa si
Irigare”-PROJECT, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Generator Apa Zone
Desertificate”-PROJECT, 4customers
office@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Sistem Contracarare
Imponderabilitate”-PROJECT, 4customers
office@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
STRONG pentru Experimentare “Electro-
Space Mobile House”, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**

BURSA MUNCII
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Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, Bucureºti

ANUNTURI DIVERSE

VANZARI
VIDEO/FOTO/TV

FURNIZEZ arhive ZIP cu 16 imagini,
20Mpx, pretabile animatii, 10 E/ZIP,
4customersoffice@gmail.com , tel.0765.
645.381**

ELECTRONICE

VAND acumulatori si incarcatoare laptop,
de la 389 Lei, globstar@globstar.ro. Livrare
prin curier , tel.0213.263.347**
INCARCATOR PB Smart cu acumulatori
inclusi, 189 Lei, gpbatteries.ro , tel.0722.
500.884, tel.0766.379.858**

DIVERSE

SCRIERE, zece caractere pe marmura/
granit, 11 lei, 15 lei, romarmura.com.
Tel.0766.860.854**

CUMPARARI
CARTI/REVISTE

CUMPAR carti vechi, diverse obiecte de
colectie, 500 Lei, negociabil , tel.0723.
711.102**

COLECTII DIVERSE

CUMPAR fotografii si vederi vechi, anii
1900, aparate foto vechi, 500 Lei, negociabil
, tel.0723.711.102**

DIVERSE
LICHIDATORUL Judiciar SIGNUM
INSOLVENCY SPRL notifica deschiderea
procedurii generale de faliment prevazuta
de Legea nr. 85/2014, in dosarul 8725/3/
2020 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti,
Sectia a VII-a Civila, pentru Magni
Investment & Constructions SRL (fosta
Orfeas Grup SRL) – CUI 16852971; Termen
fond 16.09.2021 - ora 09.00 – complet 7.
S-au stabilit urmatoarele termene: admitere
a creanþelor în tabelul suplimentar al cre-
anþelor este: 17.05.2021; termenul limita
pentru verificarea creantelor, intocmirea, afi-
sarea si comunicarea tabelului suplimentar
al creantelor la 16.06.2021; termenul limita
pentru afisarea tabelului definitiv consolidat
al creanþelor este: 16.07.2021. *
LICHIDATOR judiciar al CHERHANAUA
TASAUL S.R.L. dosar nr.4973/118/2020
Tribunalul Constanþa, anunþã deschiderea
procedurii falimentului la data de 22.03.2021
si stabilirea urmatoarelor termene limita:
30.04.2021 inregistrare cereri admitere
creante nascute in cursul procedurii,
28.05.2021 tabel suplimentar, 25.06.2021
tabel definitiv consolidat. Termenul limitã
pentru formularea eventualelor contestaþii
este 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului
suplimentar. *
R A P O R T C U R E N T CONFORM
REGULAMENTULUI NR. 5/2018 privind
emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata Data raportului:
12.04.2021; Denumirea entitatii emitente:
S.C. CEREALCOM S.A. Teleorman; Sediul
social: Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr.
1, jud. Teleorman; Numar telefon/fax:
0247/313.440, 0247/313.443; Cod de
înregistrare fiscala: RO9625020; Numar de
ordine la ORC Teleorman: J34/265/1997;
Capital social varsat: 51.793.802,5; Piata
reglementata: Sistem alternat iv de
tranzactionare, administrat de BVB; COD
LEI al subscrisei este 254900CUST4QX
8YH4519 Eveniment important de raportat:
S.C. Cerealcom S.A. informeaza investitorii
ca, in data de 09.04.2021, a fost notificata in
privinta achizitionarii unui numar de
285.406.975 actiuni, reprezentand 55,1044
din capitalul social al S.C. Cerealcom S.A.,
de catre societatea LONGIN S.R.L. . Ane-
xam prezentului raport notificarea transmisa
de actionarul LONGIN S.R.L. . Presedinte
Consi l iul de Administrat ie Mariana
STOICESCU *
SC VEST-ENERGO SA, cu sediul ºi punctul
de lucru în Str.Preciziei, nr.12A, sector 6,
Bucureºti, titular al activitãþii „Arderea
combustibililor în instalaþii cu o putere
termicã nominalã totalã egalã sau mai mare
de 50 MW” prevãzutã în anexa nr.1 la Legea
nr.278/2013, punctul 1.1., anunþã orga-
nizarea dezbaterii publice a documentelor
de susþinere a solicitãrii autorizaþiei integrate
de mediu pentru obiectivul din str.Preciziei,
nr.12A, sector 6, Bucureºt i . Locul
desfãºurãrii la sediul APM Bucureºti, Aleea
Lacul Morii, nr.1, sector 6, Bucureºti, tel.
430.66.77/122; fax: 430.66.75. Data desfã-
ºurãrii: 22.04.2021, ora 15.00. Obþinerea de
informaþii suplimentare, depunerea de
sugestii ºi propuneri se pot efectua în zilele
lucrãtoare, între orele 08.00-16.00, la sediul
APM Bucureºti, Aleea Lacul Morii, nr.1,
sector 6, Bucureºti, tel.430.66.77/122; fax:
430.66.75. *
SP FIDUCIA S.P.R.L., cu sediul In
Bucuresti, sector 3, RFO II-0735, fax (021)
796.10.12, e-mail office@fiducia.com.ro,
notifica deschiderea procedurii de faliment
in forma simplificata prevazuta de Legea
nr.85/2014 împotriva debitorului REFLECT
ROMANIA SRL, cu sediul in Bucuresti, str.
Dreptatii nr.6, bl.O4, sc.B, et.2, ap.72, sector
6, CUI 8006033, J40/115/1996, potrivit
Sentintei civile nr.1977 din data de
09.04.2021, pronuntata de Tribunalul
Bucuresti – Sectia a-VII-a Civila, in dosarul
nr. 29931/3/2020. Informatii despre
termenele limita stabilite de instanta,
masurile dispuse in cauza, sanctiunile
procedurale si termenele de control pot fi
obtinute de pe portalul instantelor de
judecata, din editia online a Buletinului

Procedurilor de Insolventa la adresa
http://portal.onrc.ro sau la arhiva instantei. *
ALPHA PROFESSIONAL IPURL, lichidator
judiciar al debitoarei GENIUS TRAVEL SRL
–in faliment, angajeaza societate de
arhivare in vederea depozitarii si arhivarii
documentelor debitoarei. Persoanele
interesate, pot depune oferta scrisa la sediul
ALPHA PROFESSIONAL IPURL din
Bucuresti, Aleea Cauzasi nr.47, et.2, ap.4,
Sector 3, sau prin e-mail la adresa:
office@alphaprofessional.ro pana in data de
20.04.2021, ora 13:00. Ofertele vor fi
deschise in data de 20.04.2021, ora 15:00 la
sediul ALPHA PROFESSIONAL IPURL,
selectia finala va fi facuta raportat la pretul
cel mai mic. Informatii suplimentare la:
0727580731. *
TURMAC INSOLVENCY IPURL, repre-
zentata prin asociat Turmac Mihaela, cu
sediul profesional în Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2,
Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti,
anunta prin prezenta, numirea in calitate de
lichidator judiciar CIRPTON STAR SRL, cu
sediul în Bucureºti, Sectorul 2, Str. MALIUC,
Nr. 18, avand CUI 18843082, nr. de ordine in
registrul comertului J40/11305/2006,
conform incheierii de sedinta din data de
06.04.2021 pronuntata de Tribunalul
Bucuresti – Secþia a VII-a Civilã, în dosarul
nr. 29468/3/2016. *
SUBSCRISA Fair&Ful l Insolvency
Consulting SPRL anunta ca prin incheierea
nr.151/23.03.2021 pronuntata in dosarul
2117/118/2021 a fost deschisa procedura
falimentului impotriva societatii DOX LONG
CONSTRUCT SRL cu sediu in Constanþa,
CUI 26225821, stabilindu-se totodata
urmatoarele termene: depunere cereri
admitere creanþe 07.05.2021; intocmire
tabel preliminar 17.05.2021, formulare
eventuale contestatii 7 zile de la publicarea
in BPI a tabelului preliminar, afiºare tabel
definitiv 11.06.2021. Adunarea creditorilor
este convocata la sediul lichidatorului
judiciar din Constanþa, Str.Siretului nr.29, la
data de 24.05.2021, ora 12.00. *
CII VLADU VERA (successor a lichi-
datorului VLADU VERA IPURL), cu sediul in
Constanta str.Dumitru Marinescu nr.28,
et.1, in calitate de lichidator, anunta
dizolvarea Asociatiei P.A.S SCAN SA NV cu
sediul in localitatea Navodari, str.Albinelor
nr.10, jud.Constanta inregistrata in Registrul
Persoanelor Juridice al Judecatoriei
Constanta la pag 98/1998, prin sentinta
civila din data de 26.01.2009 pronuntata de
Judecatoria Constanta in dosarul
nr.164/212/2009. *
INSOLVENÞA SM SPRL noti f icã
deschiderea procedurii generale de
insolvenþã faþã de Soc. Gazinvest Tãºnad
SRL, în insolvenþã / in insolvency / en pro-
cedure collective, CUI 26851574 având
sediul social în Tãºnad, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 36, jud. Satu Mare, numãr
de ordine în Registrul Comerþului
J30/262/2010, Dosar 648/83/2021 al
Tribunalului Satu Mare, având termen de
înregistrare a cererii de admitere a
creanþelor data de 14.05.2021. *
ALFA INSOLV I.P.U.R.L, lichidator judiciar
al S.C. PROD-OANA S.R.L. cu sediul în sat
Stauceni, Judet Botosani, notificã des-
chiderea procedurii generale de insolvenþã
împotriva debitorului S.C. PROD-OANA
S.R.L. cu sediul în sat Stauceni, prin
Hotãrârea civilã din 25.03.2021 pronunþatã
de Tribunalul Botoºani, secþia a II-a civilã, în
dosarul nr.142/40/2021.Termenul limita
pentru depunerea creantelor este
30.04.2021.Termenul l imitã pentru
întocmirea tabelului preliminar al creanþelor
este 10.05.2021.Termenul pentru
întocmirea tabelului definitiv al creanþelor
este 03.06.2021.Termen pentru conti-
nuarea procedurii 22.06.2021, ora 9,00.
Informatii la telefon 0729/021.922. *
CASA schimb valutar. Curs valutar
negociabil pentru sume mari, minim 1000 E ,
tel.0722.663.224**
COMPUN scurte poezii in Limba Engleza, 5
E, 4customersoff ice@gmail .com ,
tel.076.645.381**
ORGANIZATIE non profit ofera consulting/
servicii informatica, 1 Leu, http://h4p.biz/ ,
tel.0747.658.646**

A.G.A.
CONVOCARE. Preºedintele Consiliului de
Administraþ ie al:S.S.I .F. VIENNA
INVESTMENT TRUST S.A., “Societatea”,
cu sediul central în:Bucureºti, Splaiul Unirii
nr.4, bl.B3, etaj.6, sector 4, prin prezenta
convoacã:Adunarea Generalã Ordinarã
pentru data de:17.05.2021, ora 10.00, care
va avea loc la sediul central al Societãþii
din:Bucureºti, Splaiul Unirii nr.4, bl.B3,
etaj.6, sector 4, pentru acþionarii înregistraþi
în Registrul Acþionarilor la data de
27.04.2021, stabilitã ca datã de referinþã a
adunãrii generale. Dacã cvorumul cerut
pentru întrunirea Adunãrii Generale
Ordinare a Acþionarilor nu este îndeplinit la
prima convocare, acþionarii Societãþii sunt
convocaþi pentru a doua oarã pentru data de
18.05.2021 în acelaºi loc ºi la aceeaºi orã,
cu aceeaºi ordine de zi. Ordinea de zi a
Adunãrii Generale Ordinare a Acþionarilor
cuprinde urmãtoarele puncte:1.Prezentarea
ºi supunerea spre aprobare a situaþiilor
financiare anuale retratate pentru exerciþiul
financiar încheiat la data de 31.12.2020,
întocmite în conformitate cu Reglementãrile
contabile conforme cu Standardele Inter-
naþ ionale de Raportare Financiarã,
aplicabile entitãþilor autorizate, regle-
mentate ºi supravegheate de Autoritatea de
Supraveghere Financiarã din Sectorul
Instrumentelor ºi Investiþiilor Financiare si cu
prevederile Legii contabilitãþii nr.82/1991,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile

ulterioare, dupã cum urmeazã:-Bilanþul
Contabil ºi Contul de Profit ºi Pierderi;
-Situaþia modificãrilor capitalului propriu;
-Situaþia fluxurilor de trezorerie;-Notele
Explicative. 2.Aprobarea repartizãrii
profitului rãmas nerepartizat din anii
precedenþi. 3.Prezentarea ºi aprobarea
Raportului Auditorului financiar asupra
situaþiilor financiare anuale pentru exerciþiul
financiar al anului 2020. 4.Prezentarea ºi
aprobarea Raportului de gestiune al
Consiliului de Administraþie pentru anul fi-
nanciar încheiat la 31.12.2020. 5.Des-
cãrcarea de gestiune a membrilor Con-
siliului de Administraþie pentru anul financiar
încheiat la 31.12.2020. 6.Aprobarea
Programului de Activitate ºi Proiectului
Bugetului de Venituri ºi Cheltuieli al societãþii
pentru anul financiar 2021. 7.Stabilirea
remuneraþiei ºi indemnizaþiei administra-
torilor pentru anul 2020. 8.Împuternicirea
dlui. Adrian Simionescu, ca reprezentant
legal al acþionarilor, pentru semnarea
Hotãrârii Adunãrii Generale Ordinare a
Acþionarilor, a Actului Constitutiv în faþa
Notarului Public, precum ºi a oricãror alte
documente necesare înregistrãri i ºi
publicãrii acesteia la autoritãþile compe-
tente, incluzând Oficiul Registrului Comer-
þului al Municipiului Bucureºti ºi Autoritatea
de Supraveghere Financiarã, dar nelimi-
tându-se la acestea. 9.Diverse. ASPECTE
TEHNICE:Acþionarii exercitã dreptul de vot
în adunarea generalã, proporþional cu
numãrul de acþiuni pe care le posedã.
Acþionarii pot participa ºi vota în adunarea
generalã personal sau prin reprezentare, în
baza unei împuterniciri acordate pentru
respectiva adunare generalã conform art.7
pct.7.4. din Actul Constitutiv. Procurile vor fi
depuse în original cu cel puþin 5 zile înainte
de data adunãrii, sub sancþiunea pierderii
exerciþiului dreptului de vot în aceastã
adunare. Procurile vor fi reþinute de so-
cietate, fãcându-se menþiune despre
aceasta în procesul-verbal. Orice alte
propuneri adresate consiliului de adminis-
traþie pentru completarea ordinii de zi pot fi
fãcute numai de acþionari reprezentând,
individual sau împreunã, cel puþin 5% din
capitalul social. Cererile se înainteazã
consiliului de administraþie, în cel mult 15
zile de la publicarea convocãrii, în vederea
aducerii acestora la cunoºtinþa celorlalþi
acþionari. Pentru lãmuriri suplimentare vã
rugãm sã vã adresaþi secretariatului socie-
tãþi i noastre prin intermediul postei
electronice, la adresa office@vienna
invetment.ro. *
CONVOCATOR: Administratorul unic al
societãþii LIBRIS ALBA S.A.,cu sediul social
în Alba Iulia, Calea Moþilor, bl.S1H, jud.Alba,
înregistratã la O.R.C.Alba sub nr.J01/ 370/
1991, având C.U.I. 1756054, convoacã
Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor
pentru data de 17.05.2021, ora 14:00,la
spatiu situat la adresa Alba Iulia, str.Motilor,
bl CH1, pentru toþi acþionarii înregistraþi în
Registrul acþionarilor la data de referinþã
04.05.2021,cu urmãtoarea ordine de zi:
1.Aprobarea situaþiilor financiare ale exer-
ciþiului financiar 2020,pe baza rapoartelor
prezentate de cãtre Administratorul unic ºi
de cãtre auditorul financiar. 2.Aprobarea ca
profitul realizat în 2020 sã rãmânã
nerepartizat. 3.Aprobarea descãrcãrii de
gestiune a Administratorului unic pentru
exerciþiul financiar 2020. 4.Aprobarea
bugetului de venituri ºi cheltuieli ºi a planului
de investiþii pe anul 2021. 5.Mandatarea
unei persoane sã semneze în numele ºi
pentru toþi acþionarii societãþii Hotãrârea
AGOA ce va fi adoptatã. 6.Mandatarea unei
persoane sã îndepl ineascã toate
formalitãþile privind înregistrarea Hotãrârii
AGOA ce va fi adoptatã la ORC de pe lângã
Tribunalul Alba ºi publicarea acesteia în
Monitorul Oficial al României, partea a IV-a,
precum ºi sã obþinã documentele aferente
eliberate de ORC. Documentele referitoare
la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi
consultate ºi procurate de la sediul
societãþii, începând cu data convocãrii. În
cazul în care la prima convocare nu vor fi
întrunite condiþiile de prezenþã,a doua
convocare se face pentru data de-
18.05.2020, în acelaºi loc,aceeaºi orã ºi cu
aceeaºi ordine de zi. *
CONVOCATOR: In baza actului constitutiv
al societatii si a Legii 31/1990 republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul de Administratie al societatii
,,REMAT” S.A. Satu Mare convoaca
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
societatii care va avea loc in data de
25.05.2021 la sediul societatii din Satu
Mare, Str.Depozitelor, Nr.35, jud.Satu Mare,
ora 14:00, pentru toti actionarii societatii
inregistrati in Registrul Actionarilor la
sfarsitul zilei de-30.04.2021, data de
referinta, Cu urmatoarea ordinea de zi:
1.Prezentarea si aprobarea raportului de
gestiune al Consiliului de Administratie pe
anul 2020; 2.Prezentarea si aprobarea
raportului auditorului financiar pe anul 2020;
3.Prezentarea si aprobarea bilantului si a
contului de profit si pierdere pe anul 2020;
4.Aprobarea repartizarii profitului realizat in
anul 2020; 5.Aprobarea bugetului de venituri
si cheltuieli pe anul 2021; 6.Aprobarea
planului de investitii si reparatii pe anul 2021;
7.Aprobarea mandatarii presedintelui
consiliului de administratie al societatii
pentru semnarea hotararii adunarii generale
ordinare a actionarilor societatii ,,Remat”
S.A. Satu Mare; 8.Aprobarea mandatarii
doamnei director economic Ardelean
Codruta pentru efectuarea formalitatilor de
inregistrare a hotararii adunarii generale
ordinare a actionarilor la ONRC/AFP Satu
Mare. Daca prima adunare generala
ordinara convocata pentru data
de-25.05.2021 nu va intruni cvorumul
necesar pentru valabilitatea dezbaterilor,a

doua convocare a adunarii generale ordi-
nare a actionarilor va avea loc in data
de-26.05.2021, ora 14:00, la sediul
societatii, cu aceeasi ordine de zi ca si
pentru prima convocare. Actionarii vor
participa la adunarea generala personal,
prin reprezentantii legali sau prin repre-
zentanti mandatati prin imputernicire de
reprezentare sau procura notariala, acestea
urmand a fi depuse la sediul societatii pana
cel mai tarziu la sfarsitul zilei de-24.05.2021.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul
societatii sau la tel.0261/741400. *

CONVOCATOR: Administratorul unic al
S.C. IRUCOM S.A,cu sediul Miercurea Ciuc,
Aleea. Suta nr.7 jud.Harghita, înregistrata la
ORC Harghita J19/26/1991, CIF RO
515406, convoacã ADUNAREA GENE-
RALA ORDINARA A ACTIONARILOR
pentru data de-14.05.2021 ora 13 pentru toþi
acþionarii înregistraþi la Registrul Acþionarilor
Mioriþa la sfârºitul zilei de 14.04.2021, la
sediul societãþii, aleea Suta Nr.7 ap.10
Miercurea Ciuc,cu urmãtoarea ORDINE DE
ZI: 1 Prezentarea, dezbaterea ºi aprobarea
raportului de gestiune a administratorului ºi
descãrcarea de gestiune a acestuia pentru
exerciþiul financiar 2020; 2.Prezentarea
raportului Comisiei de Cenzori privind
raportul de gestiune, bilanþul contabil ºi
contul de profit ºi pierdere pentru exerciþiul
financiar 2020; 3.Prezentarea,dezbaterea ºi
aprobarea bilanþului contabil al contului de
profit ºi pierdere pentru exerciþiul financiar
2020; 4.Aprobarea bugetului de venituri ºi
cheltuieli pentru exerciþiul financiar 2021; 5.
Stabilirea renumeraþiei administratorului si
cenzorilor pentru anul 2021; Acþionarii
persoane juridice vor fi identificaþi pe baza
mandatelor,iar acþionarii persoane fizice vor
fi legitimaþi pe baza buletinelor de identitate
ºi a listelor din registrul acþionarilor.
Acþionarii pot fi prezenþi in baza procurii
speciale. Dupã completarea ºi semnarea
lor,un exemplar al procurii se va depune la
sediul societãþii cel târziu-10.05.2021.
Începând din data de-4.05.2021. se pot
consulta documentele ºi materialele
informative referitoare la problemele incluse
în ordinea de zi. În cazul în care la prima
convocare nu se întruneºte majoritatea
statutarã,se convoacã a doua Adunare
Generalã Ordinarã la data de-15.05.2021, la
acelaºi loc si la aceeaºi orã. *

ADMINISTRATORUL unic al SC CASA
ROMASCANA SA convoaca AGOA in data
de-15.05.2021 ora 11,la sediul social din
Roman, str.Stefan cel Mare, bl.M9,
jud.Neamt, cu urmatoarea ordine de zi:
1.Prezentarea, discutarea si aprobarea
raportului de activitate al Administratorului
unic pentru anul 2020,a situatiilor financiare
insotite de opinia comisiei de cenzori.
2.Aprobarea repartizarii pe destinatii a
profitului net realizat in anul 2020.
3.Aprobarea descarcarii de gestiune a
administratorului pentru anul 2020.
4.Prezentarea si aprobarea BVC-ului si a
programului de investitii pe anul 2021. 5.
Stabilirea plafonului de gajare, imprumuturi,
nivel de creditare. Imputernicirea admi-
nistratorului pentru contractarea de credite,
semnarea contractelor de credit/gaj/ipoteca.
6.Alegerea cenzorului supleant. 7.Diverse.
In caz de neintrunire a cvorumului necesar la
prima convocare, AGOA va avea loc pe data
de-16.05.2021 in acelasi loc si la aceeasi
ora. *

CONVOCATOR. Administratorul unic al SC
CRISI COM SA cu sediul in Bucuresti, str.
Doamnei nr.14-16, sector 3, in conformitate
cu legea 31/1990 republicata cu modificarile
si completarile ulterioare convoaca Adu-
narea Generala Ordinara a Actionarilor SC
CRISI COM SA pentru data de 28.05.2021
ora 11 la sediul societatii din Bucuresti, str.
Doamnei nr.14-16, sector 3, pentru
actionarii inregistrati in registrul consolidat al
actionarilor la data de 28.04.2021 cu
urmatoarea ordine de zi: Ordinea de zi
pentru Adunarea Generala Ordinara a
Actionari lor: 1.Aprobarea situat i i lor
financiare anuale ale societatii incheiate la
31.12.2020 -bilantul contabil si contul de
profit si pierderi pe anul 2020; 2.Aprobarea
raportului comisiei de Cenzori pentru 2020;
3.Raportul de gestiune al administratorului
unic pe anul 2020 si descarcarea de
gestiune a administratorului unic pentru anul
incheiat la 31.12.2020; 4.Fixarea si
repartizarea dividendelor; 5.Aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul
2021; 6.Aprobarea planului de investitii
pentru anul 2021; 7.Desemnarea persoanei
care va duce la indeplinire hotararile AGOA.
In cazul neintrunirii cvorumului necesar la
prima convocare AGOA sedinta va avea loc
la data de 31.05.2021 ora 11 in acelasi loc si
cu aceeasi ordine de zi. Administrator Unic,
Ing. Lilica Alexe. *

LICITATII BRM
“BURSA ROMÂNÃ DE MÃRFURI -
Terminalul Constanþa, organizeazã în data
de 11.05.2021, ora 1300, procedura de lici-
taþie deschisã, finalizatã pe platforma
electronicã a Bursei Române de Mãrfuri,
prin care C.N.C.F. C.F.R. S.A. - SUCUR-
SALA REGIONALA C.F. CONSTANÞA, în
conformitate cu prevederile Legii nr.
357/2005 privind bursele de mãrfuri ºi ale
Regulamentului BRM, oferã spre vânzare
“stocuri disponibile deºeuri feroase ºi
neferoase” – 4 loturi. Ofertele se vor depune
electronic, pr in e-mail , la adresa:
constanta@brm.ro, pânã în data de
11.05.2021, ora 945. Analizarea ofertelor
este programatã sã înceapã în data de
11.05.2021, ora 1000. Final izarea
procedurii se va face printr-o ºedinþã de
licitaþie pe platforma electronicã a BRM, în
data de 11.05.2021, începând cu ora 1300.
Garanþia de participare la procedurã este
de: 3.545 lei (LOTUL 1), 995 lei (LOTUL 2),
390 lei (LOTUL 3), 125 lei (LOTUL 4), iar
garanþia bursierã este de 425 lei (LOTUL 1),
120 lei (LOTUL 2), 50 lei (LOTUL 3), 15 lei
(LOTUL 4). Documentaþia procedurii se
poate primi numai electronic (prin e-mail) de
la BRM – Terminalul Constanþa contra
sumei de 300 lei, la care se adaugã TVA.
Informaþii privind desfãºurarea procedurii la
telefon: 0727 225 127”. *

BRM TERMINAL IASI, organizeazã în data
26.04.2021, ora 1000 pe platforma
electronica administrata de BRM, procedura
de licitat ie deschisa cu faza finala
electronica, pentru SNTFC ”CFR Calatori”
SA – Sucursala Regionala de Transport
Feroviar de Calatori Iasi (SRTFC Iaºi), în
temeiul prevederilor Legii nr. 357/2005
privind bursele de mãrfuri ºi Regulamentului
BRM, avand ca obiect: „Vânzare deseuri 3
loturi: LOT 1- Deseuri metalice feroase, LOT
2-Vanzare acumulatori uzati si LOT 3-
Deseuri ulei uzat” conform prevederilor din
Caietul de sarcini. Documentele de înscriere
ºi participare la procedurã, prevãzute în
documentaþia licitaþiei, se transmit electronic
la adresa de mail : iasi@brm.ro, pânã în data
de 21.04.2021, ora 1000. Documentaþia
aferentã procedurii se poate ridica de la
sediul BRM contra sumei de 200 lei, la care

se adaugã TVA. Informaþii privind des-
fãºurarea procedurii la telefon: 0744/
498548; 0332/803.655. *

LICITATII
INSOLVENÞA SM SPRL, în calitate de
lichidator judiciar al Construcþii Antreprizã
Mureºan SRL - în faliment/ in bankruptcy /
en faillite, CUI 26175006, având sediul
social în sat Sãlsig, Comuna Sãlsig, nr. 179,
jud. Maramureº, numãr de ordine în
Registrul Comerþului J24/958/2009, Dosar
nr. 622/100/2014 al Tribunalului
Maramureº, vinde, in bloc, prin licitaþie
publicã: Teren intravilan, în suprafaþã de
7.200 mp, situat în Baia Mare, str. Europa,
nr. 1, jud. Maramureº, înscris în CF 106806
Baia Mare, având nr. cadastral 106806 –
127.548 euro + TVA. Bunurile supuse
vânzãrii în cadrul procedurii de insolvenþã
sunt proprietatea debitoarei din prezenta
cauzã. În conformitate cu art. 53 din Legea
nr. 85/2006, bunurile instrãinate de
administratorul judiciar sau lichidator, în
exerciþiul atribuþiilor sale prevãzute de
prezenta lege, sunt dobândite libere de orice
sarcini, precum ipoteci, garanþii reale
mobiliare sau drepturi de retenþie, de orice
fel, ori mãsuri asiguratorii, cu excepþia
mãsurilor asiguratorii sau mãsurilor
preventive specifice, instituite în cursul
procesului penal. Garanþia de participare la
licitaþia publicã este de 10% din preþul de
pornire ºi se depune în lei, la cursul BNR din
ziua plãþii, în contul de insolvenþã al societaþii
Construcþii Antreprizã Mureºan SRL, CUI
26175006, deschis la Libra Internet Bank
SA, având codul RO17 BREL 0002 0030
4290 0100. Condiþiile de participare la
licitaþie se regãsesc în regulamentul de
vânzare, care poate fi achiziþionat la sediul
lichidatorului judiciar. Documentaþia de
înscriere la l ic i taþ ie prevãzutã în
regulamentul de vânzare va trebui depusã
cel tarziu în preziua licitaþiei pânã la orele
16:00, garanþia de participare la licitaþie,
împreunã cu toate documentele menþionate
în regulamentul de vânzare. Participanþii
care nu au depus documentele necesare
participãrii la licitaþie vor fi excluºi de la
procedura. Licitaþia publicã va avea loc în
data de 29.04.2021, ora 13:00 ºi apoi
sãptãmânal, la un interval de ºapte zile, în
fiecare zi de joi, de la aceeaºi orã, la sediul
lichidatorului judiciar din loc. Satu Mare, str.
Criºan, nr. 5, ap.2, jud. Satu Mare, pânã la
vânzarea bunurilor. Informaþii suplimentare
se pot obþine la adresa societãþii de
insolvenþã, office@insolventasm.ro sau tel.
0746.279.210. *

1.INFORMAÞII generale privind autoritatea
contractantã, în special denumirea, CIF,
adresa, nr.de tel./fax ºi/sau adresa de
e-mail, persoana de contact:-Orasul Azuga,
Independentei nr.10, Azuga, jud.Prahova,
tel.0244326300, fax-0244326330, email:
primariaazuga@yahoo.com. 2.Informaþii
generale privind obiectul procedurii de
licitaþie publicã, în special descrierea ºi
identificarea bunului care urmeazã sã fie
vândut:-Se scoate la vânzare teren care
aparþine domeniului privat al Oraºului Azuga
în suprafaþã de 11mp, intravilan, situat în
oraºul Azuga, str.Valea Azugii nr.2,
nr.cad.20894. Vânzarea se face conform
art.363 din OUG.57/2019 ºi conform
H.C.L.al Oraºului Azuga nr.157/17.11.2020.
3.Informaþii privind documentaþia de
atribuire:-se gãsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitãþile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaþ iei de
atribuire:-se poate obþine de la Primãria
oraºului Azuga, sau pe e-mail:contact@
primariaazuga.ro. 3.2.Denumirea ºi datele
de contact ale serviciului/compartimentului
din cadrul vânzãtorului, de la care pot obþine
un exemplar din documentaþ ia de
atribuire:-Secretariatul Primãriei Oraºului
Azuga, str.Independenþei nr.10A, Azuga,
jud.Prahova. 3.3.Costul ºi condiþiile de platã
pentru obþinerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ:-20
lei, se poate achita cu numerar la casieria
Primãriei Oraºului Azuga. 3.4.Data-limitã
pentru solicitarea clarificãrilor:-07/05/2021,
ora 12.00. 4.Informaþii privind ofertele: -4.1.
Data-limitã de depunere a ofertelor:-
17/05/2021, ora 15.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele:-Secretariatul
Primãriei Oraºului Azuga din str.
Independenþei nr.10A, Azuga, jud.Prahova.
4.3.Numãrul de exemplare în care trebuie
depusã oferta:-1 exemplar. 5.Data ºi locul la
care se va desfaºura ºedinþa publicã de
deschidere a ofertelor:-18/05/2021, ora
10.00, la sediul Primãriei Oraºului Azuga,
str.Independenþei nr.10A, jud.Prahova.
6.Denumirea, adresa, nr.de telefon ºi/sau
adresa de e-mail ale instanþei competente în
soluþionarea litigiilor apãrute ºi termenele
pentru sesizarea instanþei:-Tribunalul
Prahova-Secþia de Contencios Administrativ
ºi Fiscal, str.Valeni nr.44, Ploieºti,
CP100031, tel:0244/544781, fax- 0244/
529107, e-mail:tr- ph-contencios@ just.ro.
7.Data transmiterii anunþului de licitaþie cãtre
instituþiile abilitate, în vederea publicãrii:-
12/04/2021. *

1.INFORMAÞII generale privind autoritatea
contractantã, în special denumirea, CIF,
adresa, nr.de tel./fax ºi/sau adresa de
e-mail, persoanã de contact:-Municipiul
Dorohoi, str.Grigore Ghica nr.34, mun.
Dorohoi, jud.Botoºani, tel.0231610133,
fax-0231611310, Direcþia Administraþiei
Pieþelor ºi Oborului, email:primaria
dorohoi@primariadorohoi.ro 2.Informaþii

generale privind obiectul procedurii de
licitaþie publicã, în special descrierea ºi
identificarea bunului care urmeazã sã fie
închiriat:-Terenurile care fac obiectul
închirierii aparþin domeniului privat al
Municipiului Dorohoi, Direcþia Administraþiei
Pieþelor ºi Oborului:-teren în suprafaþã de
6mp, locul nr.19, Bazar, pentru amplasarea
unui modul termopan în vederea comer-
cializãrii produselor industriale.-teren în
suprafaþã de 4mp, locul nr.10, Plevna,
pentru amplasarea unui modul termopan în
vederea comercial izãri i produselor
industriale. Închirierea se face conform
art.333, art.335 din O.U.G.57/2019, ºi
conform H.C.L.nr.272/23.12.2020. 3.Infor-
maþii privind documentaþia de atribuire:-se
regãsesc în caietul de sarcini. 3.1.Moda-
litatea sau modalitaþile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentaþiei de atribuire:-documentaþia
de atribuire se poate ridica de la sediul
Administraþiei Pieþelor ºi Oborului-Piaþa
Centralã. 3.2.Denumirea ºi datele de
contact ale serviciului/compartimentului din
cadrul instituþiei de la care se poate obþine
un exemplar din documentaþ ia de
atribuire:-Direcþia Administraþiei Pieþelor ºi
Oborului din cadrul Primãriei Municipiului
Dorohoi, str.D.Furtunã nr.2-4, mun.Dorohoi,
jud.Botoºani, CP715200. 3.3.Costul ºi
condiþiile de platã pentru obþinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
administrativ:-20 lei, se poate achita cu
numerar la caseria Administraþiei Pieþelor ºi
Oborului-Dorohoi. 3.4.Data-limitã pentru
solicitarea clarificarilor:-07/05/2021, ora
12.00. 4.Informaþii privind ofertele:-
4.1.Data-limitã de depunere a ofertelor:
-17/05/2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele:- Administraþia
Pieþelor ºi Oborului, str. D.Furtunã nr.2-4,
mun.Dorohoi, jud.Botoºani, CP715200.
4.3.Numãrul de exemplare în care trebuie
depusã fiecare ofertã:-un exemplar. 5.Data
ºi locul la care se va desfãºura ºedinþa
publicã de deschidere a ofertelor:- 18/05/
2021, ora 09.00 la Primãria Municipiului
Dorohoi, str.Grigore Ghica nr.34, Dorohoi,
jud.Botoºani-sala de ºedinþe. 6.Denumirea,
adresa, nr.de telefon ºi/sau adresa de e-mail
ale instanþei competente în soluþionarea
litigiilor apãrute ºi termenele pentru
sesizarea instanþei:-Tribunalul Botoºani, str.
Maxim Gorki nr.8, Botoºani, jud.Botoºani,
tel.0231/511739, email:tr-botosani@just.ro.
7.Data transmiterii anunþului de licitaþie cãtre
instituþiile abilitate, în vederea publicãrii-
12/04/2021. *
1.INFORMAÞII generale privind autoritatea
contractantã, în special denumirea, CIF,
adresa, nr.de tel./fax ºi/sau adresa de
e-mail, persoanã de contact:-Comuna
Budeºti, nr.120, com.Budeºti, jud.Bistriþa-
Nãsãud, tel.0263353106, fax-0263353101,
emai l :pr imar iabudest i@yahoo.com.
2.Informaþii generale privind obiectul
procedurii de licitaþie publicã, în special
descrierea ºi identificarea bunului care
urmeazã sã fie închiriat:-Suprafaþa totalã de
1.007,72ha pãºuni situate în com.Budeºti,
aparþinând domeniului public al Comunei
Budeºti. Închirierea se face conform art.333,
art.335 din O.U.G.57/2019, ºi conform
H.C.L.nr.11/08.04.2021. 3.Informaþii privind
documentaþia de atribuire:-se regãsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitaþile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al
documentaþiei de atribuire:-se poate obþine
la cerere de la sediul instituþiei. 3.2.
Denumirea ºi datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul
instituþiei de la care se poate obþine un
exemplar din documentaþia de atribuire:-
Compartimentul Secretariat din cadrul
Primãriei Comunei Budeºti, Budeºti, nr.120,
jud. Bistriþa-Nãsãud. 3.3.Costul ºi condiþiile
de platã pentru obþinerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
administrativ:-25 lei/exemplar, se achitã cu
numerar la casieria Primãriei Comunei
Budeºti. 3.4.Data-limitã pentru solicitarea
clarif icarilor:-22/04/2021, ora 11.00.
4.Informaþii privind ofertele:-4.1.Data-limitã
de depunere a ofertelor:-04/05/2021, ora
15.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele:-Primãria Comunei Budeºti,
Budeºti, nr.120, jud.Bistriþa-Nãsãud.
4.3.Numãrul de exemplare în care trebuie
depusã fiecare ofertã:-un exemplar. 5.Data
ºi locul la care se va desfãºura ºedinþa
publ icã de deschidere a ofertelor:
-05/05/2021, ora 10.00, la Primãria Comu-
nei Budeºti, nr. 120, jud.Bistriþa-Nãsãud.
6.Denumirea, adresa, nr.de telefon ºi/sau
adresa de e-mail ale instanþei competente în
soluþionarea litigiilor apãrute ºi termenele
pentru sesizarea instanþei:-Secþia de
Contencios Administrativ a Tribunalului
Bistriþa-Nãsãud, mun.Bistriþa, str.Alba Iulia,
nr.1, CP420178, jud.Bistriþa-Nãsãud,
tel.0263/213.528, fax-0263/231.509,
e-mail:trbn@just.ro. 7 Data transmiterii
anunþului de licitaþie cãtre instituþiile abilitate,
în vederea publicãrii-12/04/2021. *
ROCON DISTRIBUTION 2000 SRL - in
faliment vinde la licitatie imobil situat in
Magurele, str.Atomistilor nr.141-149, jud.
Ilfov compus din teren intravilan in suprafata
de 1.771,41 mp. si cladire de birouri S+P+3E
cu suprafata construita la sol de 537,38 mp,
suprafata construita desfasurata de
2.226,37 mp. la pretul de 489.345,00 eur. In
cazul in care bunurile imobile nu vor fi
valorificate la termenul de licitatie din data de

(continuare în pagina 7)
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16.04.2021, se vor organiza alte licitatii
saptamanale, in aceleasi conditii, dupa cum
urmeaza : 23.04.2021, 30.04.2021,
07.05.2021, 14.05.2021, 21.05.2021 si
28.05.2021. Relatii la tel.0723.524.580. *
YOURHOTELS SRL (in faliment) prin
lichidator judiciar FIDUCIA S.P.R.L. scoate
la vanzare, prin licitatie publica deschisa cu
strigare hotel Caraiman II situat in Mamaia,
jud. Constanta compus din teren in
suprafata de 5.189,85 mp, nr.cad. 21121 si
constructiile C1 – hotel Caraiman nr.cad.
21121-C1 si C2 – restaurant Caraiman
nr.cad. 21121-C2, CF 201115 Constanta.
Pretul de incepere a licitatiei este 2.538.200
EUR, iar urmatoarea sedinta de licitatie se
va desfasura in 16.04.2021, ora 15:00 in
Bucuresti, Bd. Burebista, nr.1, bl.D15, sc.2,
et.2, apt.40, sector 3. In cazul in care
bunurile imobile nu se vor valorifica, se vor
organiza alte licitatii in aceleasi conditii,
dupa cum urmeaza : 20.04.2021,
23.04.2021, 27.04.2021 si 30.04.2021.
Informatii suplimentare se regasesc in
caietul de sarcini. Costul unui caiet de
sarcini este de 3.000 lei + TVA. Participarea
la sedinta de licitatie este conditionata de
dovada constituirii unei garantii in valoare de
10% din pretul de pornire si de procurarea
caietului de sarcini. Informatii suplimentare
la adresa de e-mail office@fiducia.com.ro
sau la nr.de telefon 0723.524.580.
Persoana de contact Siliste Cristian. *
SUBSCRISA, R & I GROUP SPRL
(denumitã anterior ZRP INSOLVENCY
SPRL), parte în Consorþiul profesional de
lichidatori judiciari format cu, CITR Filiala
Argeº SPRL, desemnaþi lichidator judiciar ai
COMINCO S.A., conform Încheierii de
ºedinþã din 06.12.2017 pronunþatã de
Tribunalul Bucureºti –Secþia a VII-a Civilã, în
dosarul 17020/3/2013, organizeazã licitaþie
publicã competitivã cu strigare pentru
valorificarea urmãtoarelor active: 1. Teren
intravilan cu destinatia “drum”, situat în Loc.
Dorna Candrenilor, jud. Suceava, nr.
cadastral 31634, înscris în Cartea funciarã
nr.31634, preþ de pornire al licitaþiei fiind cel
mai mare pret oferit; 2. Pachet active imobile
format din ATELIER si SEDIUL NOU,
SEDIUL VECHI si CANTINA MOLDOVA
NOU, situate in localitatea Moldova Noua,
jud. Caras-Severin. Pretul de pornire al
licitatiei pentru pachetul de active imobile
62.250,00 € exclusiv TVA; 3. SKODA
FABIA, nr. înm B-20-XLU, serie ºasiu
TMBPF16Y96455741, an fab 2006, preþ de
pornire al licitaþiei 1.080 €, exclusiv TVA; 4.
DAEWO0 CIELO, nr. înm B-99-COM, serie
ºasiu KLATA19Y1TD011460, an fab 1996,
preþ pornire al licitaþiei 160 €, exclusiv TVA.
Notã: cu privire la regimul TVA se vor aplica
normele legale în vigoare la data transferului
dreptului de proprietate. Licitaþia va avea loc
în data de 20.04.2021, ora 14:00 la sediul
ales al lichidatorului judiciar din Bucureºti,
str. Clopotarii Vechi nr.27, sector 1. În cazul
neadjudecãrii, licitaþiile se vor relua în data
de 27.04.2021 în acelaºi loc, la aceeaºi ora
ºi la acelaºi preþ Caietul de sarcini se poate
achiziþiona de la sediul lichidatorului judiciar
incepand cu data prezentului anunt. Nu vor fi
admise la licitatie persoanele care nu au
depus pana la termenul limita documentele
solicitate prin caietul de sarcini. Garanþia de
participare este de 10% din preþul de pornire
fãrã TVA. Garanþia nu este purtãtoare de
TVA. Documentaþia de înscriere la licitaþie
va trebui depusã, cu opis semnat, pânã la
ora 14:00 a zilei anterioare ºedinþei de
licitaþie, la sediul lichidatorului judiciar. Cei
interesaþi pot obþine date suplimentare ºi
informaþii direct de la sediul lichidatorului
judiciare R&I GROUP SPRL, la numarul de
telefon 0752.146.791 sau la adresa de
e-mail office@ri-group.ro. *
MAESTRO S.P.R.L. administrator judiciar
al ATMOSPHERE WELLNESS S.R.L.
organizeaza licitatie publica in fiecare zi de
joi incepand cu data de 22.04.2021, ora
12:00 la sediul administratorului judiciar din
Constanta, str.Dr.Aristide Caratzalli nr.24,
pentru bunuri le din patr imoniul
ATMOSPHERE WELLNESS S.R.L.:
imobilizari corporale de natura echipamente
fitness 94.704 lei, preturi fara TVA. Detalii
suplimentare, caietele de sarcini, conditiile
siregulamentul de participare la licitatie se
pot obtine de la sediul MAESTRO S.P.R.L.
Relatii tel.0241.488238; 0241.488239,
Persoana de contact: Suciu Valentina. *
ETISS CLOTHING SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare
prin licitaþie publicã urmãtoarele bunuri
mobile: 3 masini de cusut 5 fire (331,50
lei/buc), 4 masini de cusut JK
(213,30?426,30?357 lei/buc), 4 masini de
cusut dt 5214 (229,50?306?459 lei/buc),
maºinã de cusut dt802a (189,30 lei),6
masini de curatat ate (280 lei/buc), 4 masini
de cusut dt ft 100s (200,40 lei/buc), 10
masini de cusut dt 9600m/d4 (306?153
lei/buc), generator abur 2 posturi A202
(448,50 lei), masina de spalat rufe (254,10
lei), uscãtor rufe (257,10 lei), distrugãtor
Fellowes (167,70 lei), seif sigma (18,90 lei),
aspirator (54,90 lei), 2 mese de calcat cu
manecar (135 lei/buc), 10 siruba
dl7200-bm1-16 liniar automat (323,70
lei/buc), 4 masini de cusut 4 fire (280,50 lei),
3 masini de taiat material CURRIS (133,50
lei/buc), utilaj confectii textile (330,90 lei), 2
imprimante (67,80?22,50 lei/buc), set
canapea (385,20 lei), 2 mese (78,90?29,70
lei/buc). La preþurile de pornire se adaugã
TVA. Persoanele interesate vor cumpãra
dosarul de prezentare de la lichidatorul
judiciar ºi vor depune documentele de
participare la licitaþie cu cel putin o zi înainte
de data licitaþiei. Licitaþia va avea loc în
16.04.2021, ora 14/00 la sediul lichi-
datorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, Ploieºti, tel/fax 0244 519800. În cazul
neadjudecãrii vânzarea va fi reluatã în ziua
de 23.04.2021 aceeaºi orã, în acelaºi loc." *

„PACNET CONCEPT SOLUTIONS SRL
prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaþie publicã in bloc
la preþul de 252.356 lei + TVA bunuri mobile -
echipamente IT furnizare servicii internet:
sistem de securitate perimetru, platforma
monitorizare retea, cabinet echipamente,
statie de baza LTE, echipament integrare,
platforma operare retea, echipament
energie electrica, 2 radiorelee microunde.
Persoanele interesate vor cumpãra dosarul
de prezentare de la lichidatorul judiciar ºi vor
depune documentele de participare la
licitaþie cu cel putin o zi înainte de data
licitaþiei. Licitaþia va avea loc în 16.04.2021,
ora 14/30 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieºti,
tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecãrii
vânzarea va fi reluatã în data de 23.04.2021
aceeaºi orã, în acelaºi loc." *
ENERGOCHIM SRL, CUI 20632036, in
faliment pe rolul Tribunalului Ialomita, dosar
nr 362/98/2019, prin lichidator judiciar CII
STOICA BOGDAN, cu sediul in Craiova,
B-dul Stirbei Voda, nr.7A, cam 103, jud Dolj,
ANUNTA VANZAREA ACTIVULUI
FUNCTIONAL – CET 1 SLOBOZIA, compus
din: -Teren intravilan, inscris in CF nr 10100
a mun Slobozia, situat in Slobozia, sos
Calarasi, KM 4, judetul Ialomita, in suprafata
totala de 3.940 mp. -Constructii cu destinatia
industriala in suprafata de 1.769,12 mp si
instalatiile tehnologice aferente situate pe
terenul mai sus mentionat. Pretul de pornire
al licitatiei este de 130.000 euro exclusiv
TVA, pentru activul descris mai sus.
Vanzarea se va face prin licitatie publica, in
bloc, pentru toate bunurile mentionate mai
sus. Licitatia va avea loc in data de
26.04.2021, ora 12, la sediul lichidatorului
judiciar din Craiova, B-dul Stirbei Voda,
nr.7A, cam 103, jud Dolj, in caz de
neadjudecare, licitatia se va repeta in data
de 10.05.2021, 24.05.2021, 7.06.2021.
Participantii care doresc sa se inscrie la
licitatie trebuie sa achizitioneze Caietul de
sarcini pentru suma de 25.000 lei, conditie
obligatorie pentru participarea la licitatie.
Eventualii cumparatori au obligatia ca pana
la termenul prevazut pentru inceperea
licitatiei sa prezinte vanzatorului un dosar
care sa cuprinda inscrisurile prevazute in
Caietul de sarcini iar contul in care se va
depune garantia de participare la licitatie, in
cuantum de 10% din pretul de pornire fara
TVA, este cel al debitoarei falite, respectiv
Energochim SRL, CUI 20632036, IBAN:
RO91BREL0002002059780100 deschis la
Libra Internet Bank. Informaþii se pot obþine
de la biroul lichidatorului judiciar, la telefon
0723.737383, sau email : stoica
bogdan2001@gmail.com. *
SUBSCRISA CII STOICA BOGDAN, cu
sediul in Craiova, B-dul Stirbei Voda, nr.7A,
jud Dolj, in calitate de lichidator judiciar al
GEN FASHION SRL, in cadrul dosarului
Tribunalului Dolj nr.1519/63/2020, ANUNTA
VANZAREA URMATOARELOR BUNURI
MOBILE: 1.Bunuri mobile si obiecte de
inventar – industria confectiilor Pretul de
pornire al licitatiei este de 6.250 lei, lista
bunurilor mobile poate fi consultata la sediul
lichidatorului judiciar Licitatia va avea loc in
data de 19.04.2021, ora 12, la sediul
lichidatorului judiciar din Craiova, B-dul
Stirbei Voda, nr.7A, cam 103, jud Dolj, in caz
de neadjudecare, licitatia se va repeta in
data de 26.04.2021, 10.05.2021. Eventualii
cumparatori au obligatia ca pana la termenul
prevazut pentru inceperea licitatiei sa
prezinte vanzatorului un dosar care sa
cuprinda inscrisuri le prevazute in
Regulamentul de vanzare, iar contul in care
se va depune garantia de participare la
licitatie este cel al debitoarei falite, respectiv
GEN FASHION SRL, CUI 32036983, IBAN:
RO61BREL0002002391150100, deschis la
Libra Bank Participantii care doresc sa se
inscrie la licitatie trebuie sa achizitioneze
Caietul de sarcini pentru suma de 300 lei,
conditie obligatorie pentru participarea la
licitatie. Informaþii se pot obþine de la biroul
lichidatorului judiciar, sau la telefon
0723.737383, email: stoicabogdan2001
@gmail.com. *
1.INFORMAÞII generale privind autoritatea
contractantã, în special denumirea, CIF,
adresa, nr.de tel./fax ºi/sau adresa de
e-mail, persoana de contact:-Primãria
Comunei Felnac, nr.330, com.Felnac,
jud.Arad, tel.0257411101, fax-0257411202,
e ma i l : p r i ma r i a f e l n a c @ ya h o o . c o m
2.Informaþii generale privind obiectul
procedurii de licitaþie publicã, în special
descrierea ºi identificarea bunului care
urmeazã sã fie vândut:-Teren intravilan,
care aparþine domeniului privat al Comunei
Felnac, situat în Cãlugãreni, com.Felnac, cu
nr.cad.306775, nr.C.F.306775, în suprafaþã
de 1550 mp. Vânzarea se face conform
art.363 din O.U.G.57/2019, ºi conform
H.C.L.nr.25/25.03.2021. 3.Informaþii privind
documentaþia de atribuire:-se regãsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitãþile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al
documentaþiei de atribuire:-documentaþia de
atribuire se poate obþine de la Primãria
Comunei Felnac. 3.2.Denumirea ºi datele
de contact ale serviciului/compartimentului
din cadrul vânzãtorului, de la care pot obþine
un exemplar din documentaþ ia de
atribuire:-Compartimentul juridic din cadrul
Primãriei Comunei Felnac, Felnac, nr.330,
jud.Arad. 3.3.Costul ºi condiþiile de platã
pentru obþinerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ:-100
lei, se poate achita cu numerar la casieria
Primãriei Comunei Felnac. 3.4.Data-limitã
pentru solicitarea clarificãrilor:-06/05/2021,
ora 12.00. 4.Informaþii privind ofertele: -4.1.
Data-limitã de depunere a ofertelor:
-14/05/2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele:-Primãria Comunei
Felnac, Felnac, nr.330, jud.Arad.
4.3.Numãrul de exemplare în care trebuie
depusã oferta:-1 exemplar. 5.Data ºi locul la
care se va desfaºura ºedinþa publicã de
deschidere a ofertelor:-17/05/2021, ora

12.00, la sediul Primãriei comunei Felnac.
6.Denumirea, adresa, nr.de telefon ºi/sau
adresa de e-mail ale instanþei competente în
soluþionarea litigiilor apãrute ºi termenele
pentru sesizarea instanþei:-Tribunalul Arad,
Bd.Gen.Vasile Milea, nr.2-4, jud.Arad,
tel .0257/250114, fax.0257/251700,
email:tr-arad@just.ro. 7.Data transmiterii
anunþului de licitaþie cãtre instituþiile abilitate,
în vederea publicãrii-12/04/2021. *

ANUNÞ LICITAÞIE PUBLICÃ Lichidatorul
judiciar RESTART SPRL Brasov – vinde la
sediul sãu din Brasov, str. 13 Decembrie 17,
jud. Braºov prin licitaþie publicã urmãtoarele
bunuri ale societãþilor aflate în proceduri de
faliment : 1. ANTRAX DISTRIBUTION
GRUP SRL CIF 4164847 începând cu
16.04.2021 ora 14:00 proprietatea sa
compusa din : imobil teren de 2.900 mp
teren liber (CF 105030, 105045) situat în
localitatea Brasov, str. Calea Bucureºti, f.nr.
de la valoarea de 62.640 euro + TVA.
Licitaþiile sunt organizate bilunar. Preþurile
sunt exprimate exclusiv TVA. Informaþii
suplimentare privitoare la bunuri, ºi
regulamentul de vânzare se pot obþine la
sediul lichidatorului judiciar RESTART
SPRL Brasov – str. 13 Decembrie nr. 17, tel
0268 – 474.788, 0744 – 756.526. *

LICHIDATORUL judiciar al AMG TIDAR
CONSTRUCT SRL organizeazã miercuri
21.04.2021 ora 12.00, licitaþie publica cu
strigare conform Legii nr.85/2014 pentru
vanzarea de materiale si echipamente
tehnologice. Caietul de sarcini este
disponibil la sediul lichidatorului judiciar.
Informatii suplimentare la 0731.043.803,
e-mail sima_laura@yahoo.com. *

LICHIDATORUL judiciar al ARTELINEA
SRL organizeaza miercuri 21.04.2021 ora
14.00, licitatie publica cu strigare conform
Legi i nr.85/2014 pentru vânzarea
autoturismului Dacia Logan (2008) -534,30
euro+TVA. Caietul de sarcini este disponibil
la sediul lichidatorului judiciar. Informatii
suplimentare la 0731.043.803, e-mail
sima_laura@yahoo.com. *

LICHIDATORUL judiciar al DAVI COMFIRE
SRL organizeaza miercuri 21.04.2021 ora
13.00, licitatie publica cu strigare conform
Legii nr.85/2014 pentru vanzarea de
echipamente tehnologice, aparate ºi
instalaþii de mãsurã, control ºi reglare,
mobilier, echipamente IT si mijloace
transport. Caietul de sarcini este disponibil la
sediul lichidatorului judiciar. Informatii
suplimentare la 0731.043.803, e-mail
sima_laura@yahoo.com. *

LICHIDATORUL judic iar al DAVI
PROTECT COMP SRL organizeazã
miercuri 21.04.2021 ora 12.30, licitaþie
publica cu strigare conform Legii nr.85/2014
pentru vânzarea la preþ de fier vechi a
autoturismului transport valori Opel Astra.
Bunul este nefuncþional. Caietul de sarcini
este disponibil la sediul lichidatorului
judiciar. Informaþi i supl imentare la
0731.043.803, e-mail s ima_laura@
yahoo.com. *

LICHIDATORUL judiciar al PROMOTERM
DOBROGEA SRL organizeazã miercuri
21.04.2021, ora 15.00, licitaþie publica cu
strigare conform Legii nr.85/2014 pentru
vânzare autoturism Audi A6 (2007)
-3.634,50 Euro. Preþul nu conþine TVA.
Caietul de sarcini este disponibil la sediul
lichidatorului judiciar. Informaþii supli-
mentare la 0731.043.803, e-mail sima_
laura@yahoo.com. *

LICHIDATORUL judiciar al REQUEST DOT
RO SRL organizeaza miercuri 21.04.2021
ora 13.30, licitatie publica cu strigare
conform Legii nr.85/2014 pentru vanzarea
de bunuri mobile, mobilier bar Apple si stoc
marfa (accesorii Apple). Caietul de sarcini
este disponibil la sediul lichidatorului
judiciar. Informati i supl imentare la
0731.043.803, e-mail s ima_laura@
yahoo.com. *

LICHIDATORUL judiciar al SPAZIOPLUS
SRL organizeaza miercuri 21.04.2021 ora
14.30, licitatie publica cu strigare conform
Legi i nr.85/2014 pentru vânzarea
autoturismului Dacia Logan (2008) -571,20
euro+TVA. Caietul de sarcini este disponibil
la sediul lichidatorului judiciar. Informatii
suplimentare la 0731.043.803, e-mail
sima_laura@yahoo.com. *

SUBSCRISA CITR Filiala Sibiu SPRL, cu
sediul în Sibiu, str. Bulevardul Victoriei nr.
14, etaj I, ap.10 jud. Sibiu, desemnatã în
calitate de administrator judiciar al SC HLV
TRANSILVANIA SRL (în reorganizare
judiciarã, in judicial reorganisation, en
redressement), cu sediul în Tãlmaciu, Str.
Nicolae Bãlcescu, Nr. 43, Judeþ Sibiu,
înregistratã la ORC Sibiu sub nr. J32/
316/1998, CUI 110637850, organizeazã
licitaþie publicã competitiva cu strigare, cu
preþ în urcare, în baza prevederilor Legii nr.
85/2014 ºi AC din 17.03.2021 pentru
urmãtorului activ: Activ Imobil - teren în
suprafaþã de 43.119 mp situat în Tãlmaciu,
Jud. Sibiu, cu construcþiile C1 în suprafaþã
de 2.457 mp compusã din parter: halã gater,
halã producþie, camerã tehnicã, vestiar,
camerã tehnicã, C2 în suprafaþã de 2.581
mp ºopron. Carte Funciarã 104551. Preþ de
pornire la licitaþie 1.348.203 Lei. Cu privire la
TVA se vor aplica prevederile legale în
vigoare. Licitaþia va avea loc prin mijloace de
comunicare la distanþã, în data de
20.04.2021, ora 14:00. În cazul nead-
judecãrii, se vor mai organiza licitaþii în data
de 27.04.2021 ºi 04.05.2021, în aceleaºi
condiþi i de preþ ºi orã. Garanþia de
participare este de 10% din preþul de pornire
fãrã TVA. Garanþia nu este purtãtoare de
TVA. Detalierea completã a activelor ºi
condiþiile pe care trebuie sã le îndeplineascã
ofertanþii pentru participarea la licitaþie se
regãsesc în Caietul de sarcini aferent
procedurii de valorificare. Achiziþionarea
Caietului de sarcini este obligatorie pentru
participarea la licitaþie. Documentaþia de
înscriere la licitaþie va trebui depusã
electronic, cu opis semnat, pe adresa de
email serban.araboaei@citr.ro, pânã la ora
14:00 a zilei anterioare ºedinþei de licitaþie.
Cei interesaþi pot obþine date suplimentare ºi
informaþii pe platforma de vânzãri a
administratorului judiciar sales.citr.ro / Bun
cãutat HLV, la telefon 0721.331.854 sau la
adresa de e-mail serban.araboaei@citr.ro. *

ÎNCHIRIERI ANUNÞ DE PARTICIPARE LA
LICITAÞIE PUBLICÃ ÎNCHIRIERE BUNURI
DIN DOMENIUL PUBLIC AL UNITÃÞILOR
ADMINISTRATIV-TERITORIALE 1.
Informaþii generale privind autoritatea
contractantã, precum: denumirea, codul de
identificare fiscalã, adresa, datele de
contact, persoana de contact: Comuna
Suseni, cod fiscal 4367701, str. Principalã
nr. 212, Comuna Suseni, sat Suseni, judeþul
Harghita, telefon: 0266-350077, e- mail
primaria@suseni.ro. 2. Informaþii generale
privind obiectul procedurii de licitaþie
publicã, în special descrierea ºi identificarea
bunului care urmeazã sã fie închiriat: spaþiu
comercial, situat în comuna Suseni, sat
Suseni nr. 1038, judeþul Harghita, cu o
suprafaþã de 65 mp, aflat în domeniul public
al comunei Suseni, aprobat închirierii

conform OUG nr. 57/2019 ºi HCL nr.
18/25.03.2021. 3. Informaþi i privind
documentaþia de atribuire: se regãsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitãþile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al
documentaþiei de atribuire: prin solicitare
scrisã, de la sediul Primãriei Comunei
Suseni, str. Principalã nr. 212, judeþul
Harghita; 3.2. Denumirea ºi datele de
contact ale serviciului/compartimentului din
cadrul autoritãþii contractante de la care se
poate obþine un exemplar din documentaþia
de atribuire: Registratura Primãriei comunei
Suseni, str. principalã nr. 212, judeþul
Harghita; 3.3. Costul ºi condiþiile de platã
pentru obþinerea documentaþiei, dacã este
cazul: nu este cazul; 3.4. Data-limitã pentru
solicitarea clarificãrilor: 22.04.2021 ora
16.00. 4. Informaþii privind ofertele: 4.1.
Data-limitã de depunere a ofertelor:
04.05.2021 ora 16.00; 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primãria Comunei
Suseni, str. Principalã nr. 212, Comuna
Suseni, sat Suseni, judeþul Harghita,
Registratura; 4.3. Numãrul de exemplare în
care trebuie depusã fiecare ofertã: un
exemplar. 5. Data ºi locul la care se va
desfãºura ºedinþa publicã de deschidere a
ofertelor: 06.05.2021 ora 11.00, Primãria
Comunei Suseni, str. Principalã nr. 212,
Comuna Suseni, sat Suseni, judeþul
Harghita. 6. Instanþa competentã în
soluþionarea eventualelor litigii ºi termenele
pentru sesizarea instanþei: Secþia de
Contecios-Administrativ a Tribunalului
Harghita, Miercurea-Ciuc, str. Szasz Endre
nr. 6, Jud. Harghita, cod poºtal 530132, tel:
0266 – 371616, fax: 0266-314482 e-mail:
tr-harghita@just.ro. 7. Data transmiterii
anunþului de licitaþie cãtre instituþiile abilitate,
în vederea publicãrii: 12.04.2021. *

SUBSCRISA TÃNASÃ ªI ASOCIAÞII SPRL
- Bucureºti, lichidator judiciar al debitorului
SOCIETATE AGRICOLA VEDEA SAG-in
faliment, în Dosarul nr. 3490/87/2015, avand
în vedere dispoziþiile Legii nr.85/2014 ºi
hotãrârea creditorilor din 09.04.2021,
anunþã scoaterea la vanzare prin licitaþie
publicã cu strigare a bunurilor din patri-
moniul debitorului SOCIETATE AGRICOLA
VEDEA SAG- in faliment, cu sediul social în
Comuna Vedea, Sat Vedea, Jud.
Teleorman, înregistrata in Registrul
Societatilor Agricole al Judecatoriei Rosiori
de Vede: 14/21.06.1991, CUI 3125270.
Pretul de pornire al licitatiilor este de 15 %
din pretul din raportul de evaluare iar prima
licitaþie se va organiza la 23.04.2021, orele
1000, la sediul ales de lichidatorul judiciar,
situat în Turnu Mãgurele, str. Vlad Tepes, bl.
M1, sc. A-B, parter, judeþul Teleorman. In
cazul în care bunurile nu vor fi vândute, în
cont inuare se vor organiza l ic i taþ i i
sãptãmânale în fiecare zi de vineri, în
acelaºi loc, la aceeaºi orã si la preþul
specificat in prezenta.Date despre starea
bunurilor, pretul de vanzare, condiþiile de
înscriere la licitaþie ºi modul de organizare al
licitaþiilor, se pot obþine din caietul de sarcini
întocmit de lichidatorul judiciar. Relaþii
suplimentare: Sediul ales de lichidatorul
judiciar situat în Turnu Mãgurele, str. Vlad
Tepes, bl.M1, sc.A-B, parter, jud.
Teleorman, tel. 0762.654.098/ 0766.
790.098- tel/fax: 0247.412.787, e-mail:
scptanasasiasociatii@yahoo.com *

DE vanzare teren extravilan in suprafata de
10.158 mp, situat in Comuna 1 Decembrie,
Jud. Ilfov la pretul de 44.550 Euro exclusiv
TVA echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii. Relatii suplimentare se pot obtine la
tel.021.320.14.84. *

S.C. EMANUEL ONOFREI S.N.C. Boto-
ºani- în faliment, vinde prin licitaþie (Boto-
ºani, str.1 Decembrie 48), în 21.04.2021,
orele 09:00, FERMÃ CREªTERE PUI,
Cucorãni, jud. Botoºani, compusã din: 5
hale zootehnice/buncãre, Scsol=10.465
m.p., magazie, post trafo ºi teren=25.172
m.p. Preþul=636.906 euro, plus T.V.A.
Tel:0744/85.31.58. *

ALFA & Quantum Consulting SPRL,
Timiºoara, str. Albinelor nr. 70 A-B, jud.
Timiº, RFO II 0235, Tel: 0256/430328,
e-mail: alfaquantum@gmail.ro, în calitate de
lichidator al SC Cabro SRL, CUI: 18705667,
sediul: Timiºoara, str Burebista, nr. 8-14, sc
c, ap 5, jud. Timiº; ORC J35/1658/2006
organizeazã licitaþie deschisã cu strigare,
conform caietului de sarcini º i a
regulamentului precum si a hotãrârii adunãrii
creditorilor consemnatã în proces verbal nr.
120/07/ITM/2015 din 07.04.2021. Obiectul
licitaþiei îl constituie: Nr. crt. Denumire
Valoare de piaþã estimatã euro lei 1 Sediu
administrativ (Conacul) CF nr.400419 3.317
15.844 2 Punct poartã CF nr.400419 213
1.018 3 Magazie CF nr.400419 11.195
53.471 4 Garaje CF nr.400419 2.559 12.222
5 Remizã tractoare CF nr.400419 2.399
11.458 6 Depozit carburanþi CF nr.402416
1.919 9.166 7 Grajd cai (fãrã acoperiº) CF
nr. 402416 4.665 22.282 8 Magazie cereal
CF nr. 400419 6.397 30.555 9 Magazie
îngrãsãminte chimice CF nr. 400419 13.514
65.547 10 Brutãrie CF nr. 400958 – C1 – U4
4.718 22.534 11 Garaj CF nr. 400958 – C1 –
U4 1.066 5.092 TOTAL 51.964 248.190
Preþul de pornire este de 70 % din valoarea
stabilitã prin raportul de evaluare – la primele
2 termene de licitaþie; 60% din valoarea
stabilitã prin raportul de evaluare – la
urmãtoarele 2 termene de licitaþie; 50 % din
valoarea stabilitã prin raportul de evaluare –
la urmãtoarele 2 termene de licitaþie 40 %
din valoarea stabilitã prin raportul de
evaluare – la urmãtoarele 2 termene de
licitaþie Licitaþia are 8 termene ºi se
desfãºoarã la sediul lichidatorului judiciar la
ora 12.00, în urmãtoarele date: 27.04.2021,
29.04.2021, 04.05.2021, 06.05.2021,
11.05.2021, 13.05.2021, 18.05.2021,
20.05.2021. Ofertanþ i i vor depune
documentele necesare licitaþiei, pânã la ora
10.00, cel târziu la urmãtoarele date,
anterioare termenului de licitaþie la care
doresc sã part ic ipe: 26.04.2021,
28.04.2021, 03.05.2021, 05.05.2021,
10.05.2021, 12.05.2021, 17.05.2021,
19.05.2021 conform caietului de sarcini care
se poate achiziþiona la sediul lichidatorului
judiciar, spre exemplu: dovada achitãrii
contravalorii caietului de sarcini în valoare
de 100 lei + TVA, garanþia de participare în
valoare de 10% din preþul de evaluare al
bunurilor pentru care se liciteazã, depusã în
contul contul de lichidare IBAN RO07 PIRB
3701 7662 7700 1000 , deschis la First Bank
Timiºoara, al Cabro S.R.L. în faliment, cel
mai târziu în data stabilitã pentru termenul
de licitaþie, împuternicirea acordatã
persoanei care reprezintã ofertantul la
licitaþie (dacã este cazul) documente care
certificã identitatea ºi calitatea ofertantului. *

S.C. VALSERG S.R.L.-în faliment, vinde
prin licitaþie publicã deschisã cu strigare
(Botoºani, str .1 Decembrie 48), în
26.04.2021, orele 11.00, MICROFERMÃ
ZOOTEHNICÃ, în sat Lunca, jud. Suceava,
compusã din: sediu, filtru sanitar, bazin apã,
magazie furaje, halã îngrãºare porci-2 buc.,

utilitãþi. Preþul=945.853 lei, plus T.V.A.
Tel:0744/85.31.58. *

SUBSCRISA Subscrisa, PROFESSIONAL
SIGMA INSOLV IPURL, înregistratã în
Registrul formelor de organizare sub nr.
RFO II-1051 Atestat UNPIR: eliberat la data
de 24.04.2019, CUI: 41066614, sediul ales
din mun. Bucureºti,Calea Plevnei nr.139,
corp B, etaj 2, Codul postal 060011 tel.
0761651524, tel-fax. 031.421.4716,email
office@insolv-valcea.ro/are_urb@yahoo.co
m, desemnatã în calitate de lichidator
judiciar al debitorului YAN YAN IMPEX SRL
(în faliment, in bankruptky, en faillite), cu
sediul în sat Fundeni, com. Dobroeºti, str.
Doinei, nr.82K, (fost nr.82H), mansarda,
lotul 1 (tarla 16, parcela 68/11/3), jud. Ilfov,
înregistratã la Oficiul Registrului Comertului
de pe langa Tribunalul Ilfov sub nr.
J23/2037/2002,având Cod de Identificare
Fiscalã, prin sentinþa de 3435 pronunþatã în
ºedinþa publicã 15.12.2017, pronunþatã de
cãtre Tribunalul I l fov, în dosarul
nr.2740/93/2015, potrivit dispoziþiilor art.759
alin1 teza finalã, art.752 alin.(2) ºi art.761
Cod procedurã civilã, aducem la cunoºtinþã
generalã urmãtoarele: În data de
21.05.2021 la ora 15 va avea loc la sediul
procesual ales al lichidatorului judiciar din
mun. Bucureºti,Calea Plevnei nr.139, corp
B, etaj 2, Codul postal 060011 tel.
0761651524, tel-fax. 031.421.4716,email
office@insolv-valcea.ro/are_urb@yahoo.co
m vânzare prin licitaþie publicã a bunului
mobil constând în: -AUTOUTILITARA FIAT
DUCATO 250 MAXI FURGON 130 CP: nr
identificare ZFA25000002455277, serie
motor F1AE3481D, culoare alb, nr
inmatriculare IF-66-YYY, an fabricatie 2013,
achizitionat in anul 2013, km parcursi 47487
(conform plansei foto atasate la raport),
cilindree –lipsa informatii, combustibil
-motorina, tractiune spate, carte identitate
lipsa Localizare bunului mobil IF-66-YYY:
Com. FUndeni, Strada Drumul Garii, nr.8,
cod postal 077085 - la locatia service-ului
auto BET AUTO SERVICE SRL. În vederea
vânzãrii a fost întocmit un raport de evaluare
de cãtre SOCIETATE MEMBRU
CORPORATIV ANEVAR- SC COUNSEL
A&A SRL, cu sediul în Pitesti, str Teiuleanu,
nr.18, sc.A, et.1, birou 1, jud. Arges-
autorizat ie de membru corporat iv
nr.0053/2018 prin care a fost stabilitã
valoarea de piaþã a imobilului la 9.518,0 euro
conform raportului de evaluare întocmit.
Preþul de pornire 50% din preþul stabilit prin
raportul de evaluare respectiv 4759 euro.
Valoarea nu cont ine TVA. TVA se
calculeazã conform legislaþiei în vigoare la
data vânzãrii. Termenul stabilit pentru
vânzare a fost calculat în raport de
prevederile art.758 alin.2 Cod procedurã
civilã. Ofertele de cumparare se primesc
pana la data anterioara licitatiei. Relatii
suplimentare la telefon: 0761651524. *

CABINET Individual de Insolventa Cutov
Alina in calitate de lichidator judiciar al
societatii Performance Profile S.R.L. cu
sediul in loc.Constanta, str. I.L. Caragiale
nr.43, bl.I3, sc.D, et.M, ap.84, jud.
Constanta, J13/2413/2003, CUI: 15666091,
organizeaza licitatie publica competitiva cu
strigare in ziua de 21.04.2021 ora 10.00 in
loc. Constanta, str.Castanilor nr.20,
mansarda pentru valorificare garsoniera –
suprf. construita 39 mp/ suprf.utila 27,89 mp,
situata in Constanta, str. I.L. Caragiale
nr.43, bl.I3, sc.D, mansarda ap.84, pret
pornire 21.150 euro exclusiv TVA. In caz de
neadjudecare se vor mai organiza licitatii in
zilele 28.04.2021, 05.05.2021 si 12.05.2021
in aceleasi conditii de pret, ora si locatie.
Garantia de participare la licitatie este de
10% din pretul de pornire. Caietul de sarcini
se poate ridica de la aceeasi adresa iar
documentatia de inscriere la licitatie se va
depune pana cel tarziu ora 17.00 din preziua
licitatiei. Pretul caietului de sarcini este de
5.000 lei. Relatii suplimentare la tel.
0753026349 sau la adresa de email:
alina.cutov@yahoo.com. *

REGIA AUTONOMÃ -REGISTRUL AUTO
ROMÂN cu sediul în Bucureºti, Calea
Griviþei nr. 391A, sectorul 1, numãrul de
ordine la Registrul Comerþului
J40/5191/1992, C.U.I.: RO 1590236, cont:
RO57RNCB0086023664390001, BCR
Agenþia Griviþa, aduce la cunoºtinþa celor
interesaþi iniþierea procedurii de vânzare a
unui imobi l cu dest inaþ ia ”Sediu
Administrativ” în municipiul Târgoviºte,
bulevardul Unirii, nr. 2, judeþul Dâmboviþa.
Imobilul este format din: -Teren intravilan în
suprafaþã de 2436 mp, -1/4 din terenul cu
destinaþie ”Drum de servitute” în suprafaþã
de 251 mp, -Construcþie cu destinaþia ”Halã
ºi birouri” în suprafaþã de 746,55 mp.
Imobilul este racordat la utilitãþi. Pretul de
pornire a licitaþiei cu plic închis este
1.550.000 RON fãrã TVA. Informaþii
suplimentare referitoare la imobil pot fi
procurate pânã la data de 07.05.2021 de la
Departamentul Logisticã din cadrul RAR
–RA. la telefon 021.202.7000/ interior 8118.
Data limitã de depunere a ofertelor este
10.05.2021, ora 15. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Registratura R.A.R. –R.A.
din Bucureºti, Calea Griviþei nr. 391A,
sectorul 1. Numãrul de exemplare în care
trebuie depusã oferta: 1 exemplar. Data si
locul deschiderii ofertelor este 12.05.2021,
ora 10. Criteriul de adjudecare este preþul
cel mai mare. Nu se acceptã plata în rate. *

LICHIDATORUL judiciar al IBIZA SOL
S.R.L. – in faliment, vinde prin licitaþie
publicã cu strigare în data de 16.04.2021,
ora 13.00, parcarea nr. 21, avand nr. cad.
6379/3-C1-U44, inscrisa in CF NR. 15547
Voluntari, situata in Voluntari, T4, P A121/1,
A93/2, Bloc L1B2, subsol, judet Ilfov, in
suprafata de 12,48 mp, impreuna cu cota
indiviza de 4,79 mp din part i le si
dependintele comune ale imobilului si cota
indiviza de 4,25 mp din terenul aferent
imobilului in CF 15130, la preþul de pornire
de 7.500 euro exclusiv T.V.A. Pretul de
achizitie al caietului de sarcini este de 225
de le i + TVA. In formaþ i i la te l :
0728.921.211. *

LICHIDATORUL judic iar al BRC
BUSINESS GROUP S.R.L. – in faliment,
vinde prin licitaþie publicã cu strigare în data
de 16.04.2021, ora 12.00, urmatoarele
active situate în Complexul ”Citadella Titan”:
2 parcãri exterioare în suprafata 12
mp/fiecare la preþul de 2.500 euro +
TVA/parcare, 32 parcãri subterane în
suprafata 11.50 mp/fiecare la preþul de
3.500 euro + TVA/parcare. Pretul de
achizitie al caietelor de sarcini este de 180
de lei + TVA pentru o parcare exterioara, 225
de lei + TVA pentru o parcare subterana.
Informaþii la tel: 0728.921.211. *

PRO MANAGEMENT INSOLV IPURL,
l ichidator judiciar al EVENTURES
CONCEPT SOLUTION S.R.L., organizeaza
in data de 21.04.2021, ora 13:00, la sediul
din Bucuresti, bd. O. Goga nr.23, bl. M106,
et.1, ap.72, sector 3, licitatie publica pentru
vanzarea bunului echipament cort
Stratosfera (pentru evenimente si festivitati,
capacitate 1100 pers, suprafata sol 403 mp,

h max 25 m) la pretul de 17.960 euro +TVA.
Daca bunul nu se vinde, se vor organiza noi
licitatii, pe data de 28.04.2021, in aceleasi
conditii. Informatii privind regulamentul de
vanzare la 0722715706 sau irina.marin@
pminsolv.ro. *

SUBSCRISA CITR Filiala Prahova SPRL în
calitate de lichidator judiciar al SC RUNE
PIESE AUTO SRL (în reorganizare
judiciarã, in judicial reorganisation, en
redressement), cu sediul în str. Belgrad, nr.
32A, Otopeni, jud. Ilfov, având CUI 1559680
ºi Nr. de Ordine în Registrul Comerþului
J23/921/2013, organizeazã licitaþie publicã
competitivã cu strigare cu preþ în urcare
pentru valorificarea activelor: 1. Skoda
Octavia B 29 SFY cu preþ de pornire 2.200
euro fãrã TVA. 2. Pachet 2 format din
Citroen Berlingo B 01 RNE, Citroen Berlingo
B 16 RNE, Opel Astra G B 29 RNE, Opel
Astra G B 09 RNE, Citroen Berlingo B 48
GZG cu preþ de pornire 2.000 euro fãrã TVA.
3. Mercedes Benz B 18 RNE cu preþ de
pornire 1.000 fãrã TVA. 4. Citroen Berlingo B
42 RUN cu preþ de pornire 774 fãrã TVA. 5.
Opel Astra G B 68 KCX cu preþ de pornire
648 fãrã TVA. Cu privire la TVA se vor aplica
prevederile legale în vigoare. Licitaþia va
avea loc în data de 20.04.2021, ora 14:00 la
sediul lichidatorului judiciar din Bucureºti,
str. Maior Gheorghe ªonþu nr. 6, et. 3, sector
1. Garanþia de participare este de 10% din
preþul de pornire fãrã TVA. Garanþia nu este
purtãtoare de TVA. Detalierea completã a
activului ºi condiþiile pe care trebuie sã le
îndeplineascã ofertanþii pentru participarea
la licitaþie se regãsesc în Caietul de sarcini
aferent proceduri i de valori f icare.
Documentaþia de înscriere la licitaþie va
trebui depusã, cu opis semnat, pânã la ora
14:00 a zilei lucrãtoare anterioare ºedinþei
de licitaþie, la sediul lichidatorului judiciar.
Cei interesaþi pot obþine date suplimentare ºi
informaþii pe platforma de vânzãri a
lichidatorului judiciar sales.citr.ro / Bun
cãutat RUNE, la telefon 0732.014.441 sau la
adresa de e-mail florin.burta@citr.ro. *

IN data 12.05.2021 ora 09:00 va avea loc la
sediul B.E.J. MIHAI CRISTIAN - executor
judecatoresc Mihai Cristian, din Bucuresti,
bd. Dimitrie Cantemir nr. 15 bl. 9, sc. C,
parter, ap. 77, sector 4, vânzarea la licitaþie
publica a nudei proprietati asupra imobilului
situat in Bucuresti - 010159, Str. Sion Vasile
nr. 1-9, ap. 76, etaj 1, Sector 1, imobil inscris
in C.F. nr. 251701-C1-U57, localitatea
Bucuresti, nr. cadastral 251701-C1-U57,
compus din 2 camere si dependinte in
suprafata de 45.84 m.p. avand CF nr.
251701-C1-U57 si NR. CADASTRAL
251701-C1-U57, proprietatea debitoarei
NEGOITA ALEXANDRA-ADRIANA,
imobilul fiind grevat de uzufruct viager in
favoarea numitilor Negoita Paul si Negoita
Ioana Aneta, drept ce nu se instraineaza.
Pretul la care a fost evaluata nuda
proprietate a imobilul este de 160.019,00
Lei. Pretul de pornire a licitatiei este de
160.019,00 Lei.. Persoanele care vor sa
cumpere imobilul la licitaþie sunt obligate sa
depuna in contul unic de consemnari
RO12BREL0002000636860101, o garantie
de participare reprezentând 10% din preþul
de pornire a licitaþiei. Toti cei care pretind
vreun drept asupra imobilului, sunt somati sa
il anunþe executorului judecatoresc, inainte
de data stabilita pentru vânzarea imobilului,
sub sancþiunea de a nu li se mai lua in
considerare. www.proexecutare.ro
Executor judecatoresc MIHAI CRISTIAN *

CITATII
SE aduce la cunoºtinþa celor interesaþi cã
petenþii Benþia Ioan ºi Benþea Angela cu
domiciliul ales la Cab. Av. Malene Petru, cu
sediul în Fãgãraº, str. Republicii, nr. 27, ap.
4, jud. Braºov, au introdus la Judecãtoria
Fãgãraº acþiune, dosar 5001/226/2020, prin
care solicitã sã se constate cã au dobândit
dreptul de proprietate prin uzucapiune
asupra imobilului situat în sat Hurez, nr.
180E, com. Beclean, jud. Braºov, identic cu
cel înscris în CF 102335 Beclean, nr. Top.
1560. Persoanele interesate pot sã facã
opoziþie la Judecãtoria Fãgãraº în termen de
o lunã de la data afiºãrii ºi publicãrii
prezentei somaþii. *

SE aduce la cunoºtinþa celor interesaþi cã
petenþii Nanaºi Bela ºi Nanaºi Rozalia, ambii
domiciliaþi în Fãgãraº,str. Teiului, bl. 55, sc.
C, ap. 10, jud. Braºov, cu domiciliul ales la
Cab. Av. Malene Petru, cu sediul în Fãgãraº,
str. Republicii, nr. 27, ap. 4, jud. Braºov, au
introdus la Judecãtoria Fãgãraº cerere,
dosar 5002/226/2020, prin care solicitã sã
se constate cã au dobândit dreptul de pro-
prietate prin uzucapiune asupra imobilului
situat în sat Vãleni, nr. 86, com. Jibert, jud.
Braºov, înscris în CF 102550 Jibert, nr. Top.
12, 13, în suprafaþã înscrisã în CF de 3038
mp ºi mãsuratã efectiv pe teren în suprafaþã
totalã de 2253 mp, constând în teren cu
construcþie casã ºi anexe în suprafaþã
înscrisã în CF 886 mp ºi mãsuratã efectiv pe
teren de 393 mp, precum ºi grãdinã în
suprafaþã înscrisã mîn CF de 2153 mp ºi
mãsuratã efectiv în teren de 1860 mp ºi sã
se dispunã intabularea în CF a sentinþei ce
se va pronunþa. Persoanele interesate pot
sã facã opoziþie la Judecãtoria Fãgãraº în
termen de o lunã de la data afiºãrii ºi
publicãrii prezentei somaþii. *

LICHIDATORUL judiciar RISE INSOL-
VENCY SPRL in temeiul art. 42, 99 si 100
din Legea 85/2014 anunta ca prin sentinta
civila din data de 31.03.2021 pronuntata de
Tribunalul Calarasi - Sectia Civila in dosarul
nr. 339/116/2021 s-a dispus intrarea in
procedura simplificata de insolventa a
debitorului AGROPAN SRL cu sediul social
in Sat Roseþi, Comuna Roseþi, Judet
Cãlãraºi, numar de ordine in Registrul
Comertului J51/735/2008, atribuit în data de
23.09.2008, Cod unic de înregistrare
24505612, fiind stabilite urmatoarele
termene: de inregistrare a declaratiilor de
creanta 11.05.2021; de verif icare a
creantelor afisare si comunicare a tabelului
preliminar 19.05.2021; de afisare a tabelului
definitiv 09.06.2021; prima adunare a
creditorilor 24.05.2021, ora 14.00 , la sediul
l ichidatorului judiciar din Calea 13
Septemebrie, Nr.128, Bl. P35, Scara 2,
Parter, Ap.39, Sector 5, Bucuresti si
convoaca AGA la biroul lichidatorului judiciar
in data de 22.04.2021, ora 14.00, avand ca
ordine de zi desemnarea administratorului
special cu atributiile prevazute la art 56 din
Legea 85/2014. Relat i i la telefon
0727828823. Arhiva/registratura instanþei (
TRIBUNALUL CALARASI - Sectia Civila) -
Str. Bucureºti nr.106, 910068 – Mun.
Cãlãraºi, judeþul Cãlãraºi, Programul
arhivei/registraturii instanþei 9:00 - 11:00. *

(urmare din pagina 6)

Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, Bucureºti

LICITATII
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