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OFERTE SERVICIU
l SC Clădiri  Intel igente, 
Brașov, str. C-tin Brâncoveanu, 
nr. 6, parter, ap. 3, J8/1367/2018, 
CUI RO39472009, angajează 
muncitori necalificați COR 
931301. CV la adrian.chiper@
yahoo.com.

l S.C. Patiseria Nadine&Celine 
SRL  cu sediul in  Chisineu Cris 
str. Infratirii, nr. 50 , jud.Arad, 
angajeaza 1 Lucrator bucatarie 
(spalator vase mari) COD COR 
941201. Cerinte: studii 8 clase . 
CV-urile se depun la adresa de 
email ; zmutavschi@gmail.com  
, pana la data de 19.09.2019. 
Selectia candidatilor va avea loc 
in data de 20.09.2019. Info tel; 
0745330061.

l Primăria Comunei Groși 
organizează concurs pentru 
ocuparea postului vacant de 
muncitor necalificat I - personal 
contractual din cadrul Servi-
ciului Administrativ, Gospodă-
resc. Concursul se va organiza 
la sediul Primăriei Comunei 
Groși, strada Mihai Viteazu, 
numărul 50, județul Mara-
mureș, și va consta în 3 etape 
succesive, după cum urmează: 
selecția dosarelor de înscriere, 
proba practică și interviul, 
astfel: -Proba practică va avea 
loc în data de 9 octombrie 2019, 
ora 10.00; -Interviul va avea loc 
în data de 10 octombrie 2019, 
ora 10.00. Condiţii de partici-
pare: Condiții generale: -candi-
dații trebuie să îndeplinească 
condițiile prevăzute de art.3 din 
Anexa HG nr.286/2011, pentru 
a p r o b a r e a  R e g u l a m e n t u -
lui-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare 
a  pos tur i lor  vacante  sau 
temporar vacante corespunză-
toare funcțiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri 
publice. Condiții specifice: 
-Studii generale; -Vechime în 
muncă minim 3 ani. Dosarele de 
înscriere se vor depune la sediul 
Primăriei Comunei Groși în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunţului. 
Informaţii la secretariatul 
Primăriei Groși sau la telefon: 
0262.258.685.

l Primăria Comunei Groși 
organizează concurs pentru 
ocuparea postului vacant de 
muncitor necalificat I - personal 
contractual din cadrul Servi-

ciului Administrativ, Gospodă-
resc. Concursul se va organiza 
la sediul Primăriei Comunei 
Groși, strada Mihai Viteazu, 
numărul 50, județul Mara-
mureș, și va consta în 3 etape 
succesive, după cum urmează: 
selecția dosarelor de înscriere, 
proba practică și interviul, 
astfel: -Proba practică va avea 
loc în data de 9 octombrie 2019, 
ora 10.00; -Interviul va avea loc 
în data de 10 octombrie 2019, 
ora 10.00. Condiţii de partici-
pare: Condiții generale: -candi-
dații trebuie să îndeplinească 
condițiile prevăzute de art.3 din 
Anexa HG nr.286/2011, pentru 
a p r o b a r e a  R e g u l a m e n t u -
lui-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare 
a  pos tur i lor  vacante  sau 
temporar vacante corespunză-
toare funcțiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri 
publice. Condiții specifice: 
-Studii generale; -Vechime în 
muncă minim 3 ani. Dosarele de 
înscriere se vor depune la sediul 
Primăriei Comunei Groși în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunţului. 
Informaţii la secretariatul 
Primăriei Groși sau la telefon: 
0262.258.685.

l Spitalul de Psihiatrie „Sf.
Maria” Vedea, cu sediul în 
Vedea, județul Argeș, organi-
zează, în conformitate cu HG 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, concurs 
pentru ocuparea unui post 
contractual vacant de regis-
trator medical debutant. 1.
Concursul se desfășoară astfel: 
-în data de 09.10.2019, ora 
10.00, pentru proba scrisă, 
probă ce se va desfășura în 
cadrul Liceului Tehnologic 
Vedea; -în data de 15.10.2019, 
ora 10.00, pentru interviu, ce se 
va susține în cadrul Spitalului 
de Psihiatrie „Sf.Maria” Vedea. 
2.Condiții specifice de partici-
pare la concurs: -diplomă de 
studii medii; -fără vechime. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
perioada 18.09.2019-01.10.2019, 
ora 14.00, la sediul Spitalului de 
Psihiatrie „Sf.Maria” Vedea, 
biroul RUNOS. Pe site-ul Spita-
lului de Psihiatrie „Sf.Maria” 
Vedea, respectiv: www.spitalpsi-
hiatriesfmaria.ro, și la avizierul 
spitalului  se af lă afișate: 
-anunțul; -tematica și biblio-
grafia de concurs; -fișa postului 

vacant. Relații suplimentare la 
telefon: 0248.248.109, biroul 
RUNOS și pe: www.spitalpsihi-
atriesfmaria.ro.

l Serviciul Public Judeţean 
Salvamont-Salvaspeo Cluj orga-
nizează în data de 09.10.2019, 
ora 10.00, proba scrisă și inter-
viul în termenul prevăzut de 
a r t . 2 4  a l i n . 5  d i n  H G 
nr.286/2011, la sediul de pe str.
Al.Vaida Voevod, nr.53-55, 
Clu j -Napoca ,  concurs  de 
promovare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a 
postului contractual vacant de 
conducere șef birou, gradul II, 
din cadrul Biroului Contabili-
tate, Resurse Umane, Adminis-
trativ. Dosarele de înscriere la 
concursul de promovare se 
depun la sediul SPJSS Cluj, în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunțului. Condi-
ţiile de participare la concursul 
de promovare și bibliografia 
stabilită se afișează la sediul 
SPJSS Cluj și pe pagina de web: 
http://www.salvamontcluj.ro. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la tel.0371.493.333.

l Serviciul Public Judeţean 
Salvamont-Salvaspeo Cluj orga-
nizează în data de 09.10.2019, 
ora 10.00, proba scrisă și inter-
viul în termenul prevăzut de 
a r t . 2 4  a l i n . 5  d i n  H G 
nr.286/2011, la sediul de pe str.
Al.Vaida Voevod, nr.53-55, 
Clu j -Napoca ,  concurs  de 
promovare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a 
postului contractual vacant de 
conducere șef birou, gradul II, 
din cadrul Biroului Contabili-
tate, Resurse Umane, Adminis-
trativ. Dosarele de înscriere la 
concursul de promovare se 
depun la sediul SPJSS Cluj, în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunțului. Condi-
ţiile de participare la concursul 
de promovare și bibliografia 
stabilită se afișează la sediul 
SPJSS Cluj și pe pagina de web: 
http://www.salvamontcluj.ro. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la tel.0371.493.333.

l Comuna Cristești, județul 
Mureș, organizează concurs 
pentru ocuparea postului 
temporar vacant de asistent 
medical din cadrul Comparti-
mentului Asistenţă medicală 
comunitară și asistenţă medi-
cală acordată în unităţile de 
învăţământ preuniversitar, în 
regim contractual pe perioadă 
determinată. Concursul se va 
desfășura la sediul nostru din 

localitatea Cristești, str.Princi-
pală, nr.678, judeţul Mureș și 
constă în trei etape succesive: 
-selecția dosarelor; -proba 
scrisă, care va avea loc în data 
de 02.10.2019, ora 12.00; -inter-
viul (data și ora susţinerii inter-
viului se vor comunica o dată cu 
rezultatele la proba scrisă). 
Pentru a participa la concurs, 
candidații trebuie să îndepli-
nească condiți i le generale 
prevăzute de art.3 din Regula-
mentul-cadru aprobat prin HG 
nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, și urmă-
toarele condiţii specifice: -studii 
de specialitate: școală postli-
ceală sanitară absolvită cu 
diplomă în specialitatea asistent 
medical generalist; -vechime în 
specialitate: minim 6 luni; 
-avizul de exercitare a profesiei, 
valabil la data concursului; 
-certificat de membru Ordinul 
Asistenților Medicali Genera-
liști, Moașelor și Asistenților 
Medicali din România (OAMG-
MAMR); -asigurare pentru 
malpraxis, vizată la zi. Dosarele 
de înscriere la concurs pot fi 
depuse în termen de 5 zile lucră-
toare de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la 
secretarul comisiei de concurs, 
la sediul instituţiei. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.6 
d i n  R e g u l a m e n t u l - c a d r u 
aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr.286/2011 (actualizată). 
În termen de maximum două 
zile lucrătoare de la data expi-
rării termenului de depunere a 
dosarelor, comisia de concurs va 
selecta dosarele pe baza îndepli-
nirii condițiilor de participare. 
Relaţii suplimentare privind 
bibliografia și conţinutul dosa-
rului de înscriere se pot obţine la 
Primăria Comunei Cristești, 
secretarul comisiei de concurs: 
Toncean Teodor Călin, telefon: 
0265.326.112, interior: 13 și pe 
site-ul comunei: www.cristesti-
mures.ro.

l Școala Gimnazială ”Ienă-
chiță Văcărescu”, cu sediul în  
București, Sector 4, Str. Calea 
Șerban Vodă, nr 62-64, anunță 
scoaterea la concurs a unor 
posturi vacante de experți, în 
c a d r u l  P r o i e c t u l u i 
POCU/74/6/18/108284, MENS 
SANA – Măsuri Educaționale 
Necesare Sprijinului Sustenabil 
Adaptat Nevoilor Actuale pe 
perioadă determinată. Relații în 
acest sens se pot obține la Secre-
tariatul Școlii  Gimnaziale 

”Ienăchiță Văcărescu”, Bucu-
rești, Sector 4, în zilele de luni 
până vineri, între orele 10:00 – 
14:00, la numărul de telefon: 
021.335.57.05.

l SC Green Factory Bistrita 
SRL angajează muncitori neca-
lificaţi in domeniul construcţii. 
I n f o r m a ţ i i  l a  t e l e f o n 
0743.603.656.

CITATII
l Nap Ilona, Nap Maria, 
Gyerman Dotyia, Gyerman 
Demeter, Ghermen Dumitru, 
Scrob Todosia, sunt citati in 
calitate de parati la Judecatoria 
Turda pe data de 05.11.2019, in 
DOSAR C. NR.6729/328/2018.

l Va anuntam ca in dosarul nr. 
11712/55/2019 al Judecatoriei 
Arad s-a deschis procedura de 
declarare a mortii numitilor 
Schmaltz Vernel si Putz Katalin, 
cu ultimul domiciliu cunoscut  
in loc. Vladimirescu, judetul 
Arad, cu invitatia ca orice 
persoana care poate oferi date 
pe care le cunoaste in legatura 
cu cei disparuti sa le comunice 
Judecatoriei Arad in termen de 
2 luni de la data publicarii 
acestui anunt.

l Numitul Lucuța Gheorghe, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
loc.Talpoș, jud.Bihor, este citat 
la Judecătoria Salonta pe data 
de Luni, 21.10.2019, ora 09.00, 
completul C2- Mixt, camera 2, 
în calitate de pârât în dosarul 
c i v i l  n r. 701 /833 /2019 ,  în 
procesul având ca obiect decla-
rarea judecătorească a morții cu 
reclamantul Silaghi Lucian.

l Numitele Niță Ștefania și 
Niță Anca sunt citate în calitate 
de intimate-pârâte pentru 
termenul din 3 octombrie 2019, 
ora 11.30 la Tribunalul Călărași, 
sala 1, Complet c18 în dosarul 
nr.768/249/2017 având ca obiect 
apel succesiune dezbatere succe-
sorală +partaj  succesoral , 
apelanți fiind Costache Costina, 
Niță Floarea și Niță Mihai.

l Se citează la sediul Biroului 
I n d i v i d u a l  N o t a r i a l  E n e 
Frosina, din municipiul Tulcea, 
str. Păcii nr.7, bl. P21, sc. C, ap. 
28, judeţul  Tulcea, la data de 
30.09.2019, ora 10:00, persoa-
nele cu vocaţie succesorală 
legală sau testamentară, la 
succesiunea defunctei Roman 
Elena, decedată la data de 
03.04.2019, cu ultimul domiciliu 
în mun. Tulcea, str. Merișor, 
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nr.1, judeţul Tulcea, în Dosar 
succesoral nr. 104/2019, în 
vederea dezbaterii succesiunii.

DIVERSE
l Oportunitate  de  afaceri. 
Societate comerciala cu exper-
tiza  in domeniul prestarilor de 
servicii  – inchiriere de personal 
in romania,  cautam investitor/
partener. Telefon 0743070889.

l În temeiul art. 146 alin.(1) 
din Legea 85/2014 comunicăm 
deschiderea procedurii de fali-
ment a debitorului SC Ucmotors 
S R L ,  C I F :  1 8 7 5 1 2 1 3 , 
J 1 1 / 4 8 0 / 2 0 0 6 ,  d o s a r  n r. 
3028/115/2018 -Tribunalul 
Mehedinţi.  Termen pentru 
depunerea cererilor de creanţă 
la 28.10.2019; Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comuni-
carea tabelului suplimentar al 
creanţelor la 28.11.2019; Termen 
pentru depunerea eventualelor 
contestații este de 7 zile de la 
publicarea în Buletinul Proce-
durilor de Insolvenţă a tabelului 
suplimentar şi pentru afişarea 
tabelului definitiv consolidat al 
creanţelor la 30.12.2019. Lichi-
dator judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL Filiala Timis.

l Publicare dispozitiv sentinţa 
civila 960/2019 pronunțată la 
03.06.2019 de Judecătoria 
Moineşti dosar 1287/260/2009: 
Lotul nr. 1 se atribuie recla-
mantei şi cuprinde: Suprafaţa 
de 3043 mp. teren din care 358 
mp. curţi construcţii şi 2148 mp. 
fanat, situata in Dărmăneşti, 
Plopu, jud. Bacău, valoare 930,8 
lei;Casa situata pe terenul curţi 
construcţii, valoare 2192 lei.
Valoarea lotului este de 3122,8 
lei.Are dreptul la 520, 466 lei.
Plăteşte sulte loturilor 2,3,4,5,6, 
cate 520, 466 lei.  Loturile 
2,3,4,5,6 se atribuie   pârâților 
cauzei pe tulpinile Mazilu 
Matei, Savescu Cristina, Naghiu 
Elena, Albu Anemarie Eugenia, 
in indiviziune şi Armeanca 
Olga, respectiv cate 520, 466 lei 
plătiţi de lotul 1.Obliga pârâții 
către reclamanta la cheltuieli de 
judecata conform cotei succeso-
rale de 1/6 reprezentând taxa de 
timbru, onorariu experţi in 
suma de 1200 lei. Cu apel in 30 
zile de la comunicare. 

l Just Insolv SPRL notifica 
deschiderea procedurii generale  
de insolventa in dosarul nr. 
2 4 5 0 / 1 0 5 / 2 0 1 9  Tr i b u n a l 
Prahova, conform sentinței nr. 
735 din 04.09.2019 privind pe 

SC Glamcon Stil  SRL, cu 
termenele: depunere declarații 
creanță 21.10.2019, întocmirea 
tabelului preliminar al crean-
țelor 11.11.2019, întocmirea 
tabelului definitiv 10.12.2019, 
prima Adunare a Creditorilor 
avand loc in data  15.11.2019, 
orele 12:00 la sediul administra-
torului judiciar din Ploieşti, str. 
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, 
cab. 7B.

l Primăria Oraşului Întorsura 
Buzăului, cu sediul în Întorsura 
Buzăului, str. Mihai Viteazul, nr. 
173, judeţul Covasna, telefon: 
0267.370.337, fax: 0267.370.944, 
cod fiscal: 4404370, e-mail: 
secretar@intorsura.info, în cali-
tate de autoritate finanţatoare, 
anunţă concurs de proiecte 
o r g a n i z a t  î n  b a z a  L e g i i 
nr.350/2005, privind regimul 
finanţărilor din fonduri publice 
a loca te  pent ru  ac t iv i tă ţ i 
nonprofit de interes general, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare, pentru proiecte şi acţiuni 
culturale, activităţi educativ-şti-
inţifice, de recreere, de tineret şi 
sportive,  sprij in financiar 
acordat unităţilor de cult, după 
cum urmează: 1.Cofinanţarea 
proiectelor şi programelor cultu-
rale, educativ-ştiinţifice şi de 
recreere; 2.Cofinanţarea proiec-
telor şi programelor culturale, 
educativ-ştiinţifice şi de recreere 
derulate de organizaţii  de 
tineret; 3.Cofinanţarea proiec-
telor sportive iniţiate de către 
structurile sportive de drept 
privat şi asociaţiile pe ramură 
de sport locale; 4.Completarea 
fondurilor proprii ale unităţilor 
de cult destinate: a)Construirii, 
în condiţiile aprobării documen-
taţi i lor tehnico-economice 
potrivit reglementărilor în 
vigoare, precum şi reparării 
lăcaşurilor de cult; b)Conser-
vării şi întreţinerii bunurilor de 
patrimoniu aparţinând cultelor 
religioase. Solicitanţii: trebuie să 
fie persoane fizice sau juridice 
fără scop patrimonial, respectiv 
asociațiile sau fundațiile consti-
tuite conform legii, ori culte 
religiose recunoscute conform 
legii, care îndeplinesc condițiile 
prevăzute de Legea nr.350/2005, 
privind regimul finanţărilor din 
fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes 
general, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cofi-
nanţarea:  aportul  propriu 
necesar este de minim 10% din 
valoarea sumei acordate. Pentru 
acelaşi domeniu, un beneficiar 
nu poate contracta decât o 
singură finanţare nerambursa-

bilă în decursul unui an bugetar. 
La elaborarea documentaţiilor şi 
la derularea finanţării se vor 
avea în vedere prevederile Legii 
nr.350/2005, privind regimul 
finanţărilor din fonduri publice 
a loca te  pent ru  ac t iv i tă ţ i 
nonprofit de interes general, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare. La prezentarea proiec-
telor privind programele şi 
proiectele culturale, educa-
tiv-ştiinţifice, de recreere şi de 
tineret vor fi avute în vedere 
prevederile OG nr.51/1998, 
privind îmbunătăţirea siste-
mului de finanţare a progra-
melor şi proiectelor culturale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, respectiv prevederile 
Legii tinerilor nr.350/2006, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare. La proiectele privind 
programe şi manifestări spor-
tive vor fi avute în vedere preve-
deri le  Legi i  nr.69/2000,  a 
educaţiei fizice şi sportului, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare, HG nr.1447/2007, privind 
aprobarea Normelor financiare 
pentru activitatea sportivă, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare, Ordinul ministrului tine-
retului şi sportului nr.664/2018, 
privind finanţarea din fonduri 
publice a proiectelor şi progra-
melor sportive, cu modificările 
şi  completările ulterioare. 
Data-limită pentru depunerea 
propunerilor de proiecte este 
04.10.2019, ora 14.00. Având în 
vedere că bugetul de stat a fost 
adoptat cu întârziere şi astfel se 
restrânge perioada de derulare a 
programului anual propriu 
pentru acordarea de finanţări 
nerambursabile în anul 2019, se 
accelerează procedura de 
selecţie a proiectelor, prin redu-
cerea numărului de zile pentru 
depunerea proiectelor. Docu-
mentaţia necesară depunerii 
proiectelor pentru anul 2019 
poate fi procurată de la Biroul 
Registratură al  Primărie i 
Oraşului Întorsura Buzăului, în 
zilele de luni-vineri, între orele 
08.00-14.00, precum şi de pe 
pagina de web: www.intorsura.
info. Proiectele pot fi depuse 
personal la registratura Primă-
riei Oraşului Întorsura Buză-
ulu i ,  cu  sed iu l  în  oraşul 
Întorsura Buzăului, str.Mihai 
Vi t eazu l ,  n r.173 ,  jude ţu l 
Covasna, sau pot fi expediate 
prin poştă cu respectarea terme-
nului-limită până la care pot fi 
depuse proiecte, respectiv prin 
asigurarea primirii proiectului 
de către autoritatea finanţa-
toare, până la data şi ora depu-
nerii stabilită în prezentul 

anunţ. Cererile de finanţare 
depuse cu întârziere şi cele care 
nu corespund prezentului anunţ 
nu vor fi luate în considerare. 
Documentaţia se depune într-un 
exemplar original, îndosariată, 
numerotată şi însoţită de opis. 
În cursul procedurii de evaluare 
a propunerilor de proiecte, auto-
ritatea finanţatoare poate soli-
cita clarificări şi completări ale 
documentelor depuse de benefi-
ciari pentru verificarea îndepli-
nirii criteriilor de eligibilitate. 
Clarificările şi completările 
solicitate de comisia de selectare 
se vor înainta în termen de cel 
mult 5 zile de la data primirii 
solicitării. Virarea sumei acor-
date către beneficiari se face 
numai după încheierea contrac-
tului şi după decontare. Docu-
mentaţia de decont financiar va 
cuprinde atât sprijinul acordat, 
cât şi aportul propriu. Se va 
prezenta şi bugetul total al 
proiectului. Cheltuielile eligibile 
sunt cele stabilite în reglementă-
rile legale mai sus menţionate, 
respectiv cele prezentate în 
contract. Nu se admit la justifi-
care facturi emise sau plătite 
îna inte  de  data  semnăr i i 
contractului de sprijin financiar. 
Solicitanţii fondurilor publice 
nerambursable se vor conforma 
prevederilor Legii nr.98/2016, 
privind achiziţiile publice, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare, atunci când pentru înde-
p l i n i r e a  o b l i g a ţ i i l o r 
contractuale, achiziţionează din 
fonduri publice nerambursabile, 
produse lucrări sau servicii. 
Programul anual de finanţare, 
respectiv anunţul de participare 
se publică în Monitorul Oficial 
al României, Partea a VI-a. 
Bugetul finanţării nerambursa-
bile a fost aprobat prin Hotă-
r â r e a  C o n s i l i u l u i  L o c a l 
Întorsura Buzăului nr.25/2019 şi 
este în sumă de 40.000Lei, suma 
a p r o b a t ă  s e  a l o c ă  a s f e l : 
respectiv 15.000Lei se alocă 
pentru proiectele şi acțiunile 
culturale, 10.000Lei se alocă 
pentru activităţi educative ştiin-
ţifice, de recreere, de tineret, 
15.000Lei se alocă pentru 
proiectele şi acțiunile sportive. 
Finanţarea nerambursabilă 
acordată din fonduri publice 
unui beneficiar se acordă în 
baza contractului de finanţare 
nerambursabilă încheiat între 
Oraşul Întorsura Buzăului şi 
beneficiar, în urma aplicării 
procedurii selecţiei publice de 
proiecte. Selecţia proiectelor se 
realizează de către comisia de 
selecţie constituită la nivelul 
Oraşului Întorsura Buzăului, 

conform legislaţiei în vigoare. 
Perioada de selecţie şi evaluare 
a propunerilor de proiecte: 
07-10 octombrie 2019. Perioada 
de implementare a proiectelor: 
de la data semnării contractului 
de finanţare până la data de 
20.12.2019.

l SC CTPark PSI SRL, titular 
al proiectului „Construire hală 
unitate de depozitare, servicii, 
birouri, platforme şi drumuri de 
incintă, drum acces, post trafo, 
cabină portar, bazin de retenție 
şi împrejmuire” propus a fi 
amplasat în comuna Ghiroda, 
CF nr.403931, CF nr.400970, CF 
nr.403936, CF nr.403946, CF 
nr.403948, CF nr.403949, CF 
nr.403950, jud.Timiş, anunță 
publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de 
către Agenția pentru Protecția 
Mediului Timiş, în cadrul proce-
durii de evaluare a impactului 
a s u p r a  m e d i u l u i ,  p e n t r u 
proiectul „Construire hală 
unitate de depozitare, servicii, 
birouri, platforme şi drumuri de 
incintă, drum acces, post trafo, 
cabină portar, bazin de retenție 
şi împrejmuire” propus a fi 
amplasat în comuna Ghiroda, 
CF nr.403931, CF nr.400970, CF 
nr.403936, CF nr.403946, CF 
nr.403948, CF nr.403949, CF 
nr.403950, jud.Timiş. Proiectul 
deciziei de încadrare şi motivul 
care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului 
Timiş, din Timişoara, B-dul 
Liviu Rebreanu, nr.18-18A, în 
zilele luni-joi, între orele 8.00-
16.30, şi vineri, între orele 8.00-
14.00, precum şi la următoarea 
adresă de internet:  http://
apmtm.anpm.ro/ -Secțiunea 
Acorduri de mediu. Publicul 
interesat poate înainta comen-
tarii/observații la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 
10 zile de la data publicării 
anunțului pe pagina de internet 
a Agenției pentru Protecția 
Mediului Timiş.

l Prin Incheierea  de sedinta  nr 
.477/11.09.2019  a Tribunalului 
Bacau ,Secția II Civilă si de 
Contencios Administrativ si 
Fiscal, s-a dispus deschiderea 
procedurii simplificate  a fali-
mentului impotriva  debitoarei 
SC  “Protocol Prest Serv,,  SRL - 
D cu sediul in  comuna Nicolae  
Balcescu, sat Nicolae Balcescu  
nr. 1208, jud. Bacau ,inregistrata 
la ORC sub nr. J04/126/2012, 
CUI 29715321, in calitate de 
lichidator judiciar desemnat 
HML Insolvency I.P.U.R.L, 
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nr.Matricol in Tabloul UNPIR  
ROF II -0737 , CIF 32768300, cu 
sediul  in Iasi, b-dul Primaverii 
nr.13 bl .  D1-A,et .1 ,ap.6. in 
temeiul art. 45 alin.1) lit .d) coro-
borat cu art. 63 si art. 73 din 
Legea 85/2014 privind procedu-
rile de prevenire a insolventei si 
de insolventa.In temeiul art. 74 
din Legea nr.85/2014,  debitorul  
va pune la dispozitia lichidato-
rului   judiciar  in termen de 10 
zile de la deschiderea procedurii 
toate actele si informatiile preva-
zute de art.67 alin.1,din Lege 
precum si infomatiile cu privire 
la activitatea si averea debitoarei 
, lista cuprinzind platile efec-
tuate in ultimele 6 luni anteri-
oare deschiderii procedurii si 
transferurile patrimoniale efec-
tuate in cei 2 ani anteriori 
deschiderii procedurii. Creditorii 
debitorului trebuie  sa depuna 
cererile  pentru admiterea crean-
telor in termenele urmatoare: 
Termen limita  pentru in regis-
trarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debito-
rului 26.10.2019. Termenul 
limita pentru verificarea crean-
telor , intocmirea si publicarea 
tabelului preliminar al creantelor 
la data de 06.11.2019. Fixeaza 
termenul pentru afisarea tabe-
lului definitiv al creantelor la 
data de 02.12.2019,Fixeaza 
termenul  pentru  adunarea 
creditorilor la data de 11.11.2019 
ora 10,00 la sediul lichidatorului  
judiciar a carei ordine de zi 
este:Prezentarea raportului 
intocmit de lichidatorul judiciar 
in conditiile art. 97 din lege, 
Alegerea unui comitet al credito-
rilor format din 3-5 creditori in 
conditiiloe art. 50 din lege. 
Confirmarea desemnarii lichida-
torului judiciar si stabilirea 
onorariului acestuia Alte aspecte  
legate de procedura. Rugam a 
respecta termenul fixat Adunarii 
creditorilor.

l În conformitate cu prevede-
rile Legii Apelor nr.107/1996, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, Titularul: S.C. Cafea 
Fortuna S.R.L. Comuna Drago-
mireşti Vale, sat Dragomireşti 
Deal, Str. Viilor, Nr.3, Jud. Ilfov, 
telefon 021.300.13.10 intenţio-
nează să solicite de la AN 
“Apele Române” –direcţia 
apelor Argeş- Vedea  –aviz de 
gospodărire a apelor pentru 
realizarea lucrărilor „EXTIN-
D E R E  H A L A  C A F E A 
FORTUNA”,  Str. Viilor, Nr.3, 
Comuna Dragomireşti Vale, sat 
Dragomireşti Deal, jud. Ilfov. 
Această investiţie este Nouă- în 
cadrul unei investiții existente. 

Persoanele care doresc să obţină 
informaţii suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de 
gospodărire  a  apelor  pot 
contacta solicitantul de aviz la 
adresa mentionată. Persoanele 
care doresc sa transmită obser-
vaţii, sugestii şi recomandări se 
pot adresa solicitantului sau la 
adresa mineralaqua@gmail.com 
–Constantin Doina- Georgeta 
tel. 0722708486 după data de 
17.09.2019.

ADUNARI GENERALE
l Convocare. Administratorul 
unic al societății Centreville 
Offices SA, cu sediul social în 
municipiul Bucureşti, bule-
vardul Pierre de Coubertin, 
nr.3-5, Office Center, camera 
P06, sector 2, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Bucu-
reşti sub nr.J40/13829/2016, 
având cod de înregistrare fiscală 
RO36654693, identificator unic 
la nivel european ROONRC.
J40/13829/2016,  convoacă 
adunarea generală extraordi-
nară a acționarilor la data de 
18.10.2019, ora 11.00, la adresa: 
municipiul Bucureşti, bule-
vardul Pierre de Coubertin, 
nr.3-5, Office Building, parter, 
sector 2, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în registrul acţiona-
rilor societăţii la sfârşitul zilei 
de 11.10.2019, cu următoarea 
ordine de zi :  1.Aprobarea 
vânzării imobilelor situate în 
municipiul Bucureşti, strada 
Oițelor, nr.7, sector 4, intabulate 
în Cărțile Funciare nr.200893-
C1-U30 (nr.CF vechi 66296), 
nr.200893-C1-U31 (nr.CF vechi 
66297), nr.200893-C1-U33 (nr.
CF vechi 66298) şi nr.200893-
C1-U36 (nr.CF vechi 66299) ale 
municipiului Bucureşti -Sector 
4 (construcții şi terenul aferent). 
A d u n a r e a  v a  d e c i d e ,  d e 
asemenea, şi cu privire la moda-
litatea de vânzare a imobilelor; 
va stabili prețul minim de 
vânzare a imobilelor şi modali-
tatea de plată a acestuia; va 
decide cu privire la posibilitatea 
şi condițiile în care pot fi acor-
date reduceri financiare la plata 
p r e ț u l u i .  D e  a s e m e n e a , 
adunarea va hotărî şi cu privire 
la persoanele care vor fi împu-
ternicite să negocieze clauzele 
contractuale şi să decidă cu 
privire la detaliile tranzacției, să 
semneze contractul de vânzare 
şi, dacă va fi cazul, orice promi-
siune bilaterală de vânzare sau 
alt act prealabil ori subsecvent 
vânzării, să aprobe efectuarea 
oricăror formalități necesare şi 

să angajeze cheltuielile aferente 
în scopul vânzării imobilelor şi 
să îndeplinească formalitățile 
necesare pentru depunerea la 
Oficiul Registrului Comerţului 
şi publicarea în Monitorul 
Oficial al României, Partea a 
IV-a, a hotărârii adoptate, 
inclusiv cu privire la posibili-
tatea delegării oricăreia sau 
tuturor acestor puteri. În cazul 
în care cvorumul necesar nu se 
va întruni la data menționată, 
adunarea generală extraordi-
nară a acționarilor se va ține la 
data de 21.10.2019, la aceeaşi 
oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi 
ordine de zi. Documentele şi 
materialele informative referi-
toare la problemele incluse pe 
ordinea de zi a adunării pot fi 
obţinute de la sediul societăţii. 
Acţionarii pot participa la 
adunare personal sau prin 
reprezentanţi, în baza unei 
procuri speciale, conform dispo-
ziţiilor legale. Administrator 
unic, Cristina Ioana Rodica 
Hodea.

LICITAŢII
l Unitatea Militară 01517 
Sihlea, judeţul Vrancea, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
postului de muncitor calificat 
IV zugrav cadrul grupei întreţi-
nere, reparaţii, conservare şi 
manipulare muniţii din sectorul 
evidenţă ş i  depozitare  a l 
U.M.01517 Sihlea; -09.10.2019, 
ora 10.00 -proba practică; 
-14.10.2019, ora 10.00 –inter-
viul; -data limită de depunere a 
dosarelor –01.10.2019, ora 
14.00. Cerinţe specifice: -studii: 
minim şcoală profesională sau 
şcoală generală şi calificare la 
locul de muncă; -nu solicităm 
vechime în specialitatea studi-
ilor.Depunerea dosarelor şi 
organizarea concursului se vor 
face la sediul  U.M. 01517 
SIHLEA, loc. Sihlea, judeţ 
Vrancea, unde vor fi afişate şi 
detaliile organizatorice nece-
sare. Date de contact ale secre-
t a r i a t u l u i ,  l a  t e l e f o n : 
0237.257.822/ interior 109.

l Trebor Exim SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică teren intravilan 
in suprafata de 5.857 mp si 
indiviz in suprafata de 161 mp, 
situate în Băicoi, jud. Prahova 
la pretul de 35.310 lei + TVA. 
Licitaţia va avea loc în data de 
20.09.2019, ora 13/30 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 

cazul neadjudecării vânzarea va 
fi reluată în ziua de 27.09.2019 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Prunus Confort Design SRL 
prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare 
individuală masina rindeluit 
D700 (3.073 lei), circular forma-
t i z a t  D 2 8 0 0  ( 2 . 5 0 9  l e i ) , 
fierastrau cu panglica (810 lei), 
cabina lacui t  (3 .169 le i ) , 
fierastrau circular ASTRA 
(3.073 lei), masina prelucrat 
parchet (8.159 lei), masina 
retezat capete (3.332 lei) , 
masina de frezat cu lant (6.387 
lei), masina de ambalat (918 
lei), ciclon absortie rumegus 
(318 lei) şi vânzare în bloc dife-
rite modele de ferestre şi uşi din 
lemn la prețul de 22.727 lei. La 
prețurile menționate se adaugă 
TVA. Licitaţia va avea loc în 
data de 20.09.2019, ora 14/30 la 
sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va 
fi reluată în ziua de 27.09.2019 
aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Asesoft Technologies SRL 
prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare 
prin licitaţie publică următoa-
rele bunuri mobile: cameră 
termoviziune (5696 lei), camera 
HD (908 lei), sistem wireless 
pentru monitorizare parametrii 
vitali (42616 lei), laptopuri 
(14334≈888≈1582 lei), servere 
(6813≈27942≈20005≈1468 lei), 
tablete (796≈610 lei), statie 
grafica (2879 lei), smartpfonuri 
(1117≈1051≈929≈759 lei), tensi-
ometre (51≈154 lei), multifunc-
tionale (355≈288 lei), scanere 
(3466 lei), stand mobil calibrare 
echipamente achizitie ECG 
EEG (63407 lei), stand mobil 
teste de electrosecuritate (84992 
lei), videotelefoane (279 lei), etc. 
Preturile nu contin TVA. Lici-
taţia va avea loc în 20.09.2019, 
ora 15/00 la sediul lichidato-
rului judiciar din str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. 
Persoanele interesate vor achizi-
tiona caietul de prezentare în 
suma de 500 lei + TVA de la 
sediul lichidatorului şi vor 
depune taxa de garanţie de 10% 
din prețul de pornire cu cel 
putin o zi înainte de data licita-
tiei. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 
27.09.2019 aceeaşi oră, în 
acelaşi loc. 

l SCM Tromet prin adminis-
trator judiciar VIA Insolv 

SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică proprietate 
i m o b i l i a r ă  c o m p u s ă  d i n 
constructia C3 Hala turnatorie 
in regim de P+1E cu Sc = 
806,26 mp, Sd = 1.038,73 mp, 
Su = 938,54 mp, situată in 
Ploiesti,str. Gh. Gr. Cantacu-
zino, nr. 348, jud. Prahova la 
prețul de 100.000 euro (scutit de 
TVA, ce se va achitat în lei la 
cursul din data plății). Terenul 
intravilan pe care se află ampla-
sată construcția este proprietate 
de stat şi nu face obiectul 
vânzării. Licitaţia va avea loc în 
20.09.2019, ora 15/30 la sediul 
administratorului judiciar din 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. 
B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 
519800. Persoanele interesate 
vor achizitiona caietul de 
prezentare în suma de 1.000 lei 
+ TVA de la sediul administra-
torului judiciar şi vor depune 
taxa de garanţie de 10% din 
prețul de pornire cu cel putin o 
zi înainte de data licitatiei.

l Etiss Confexim SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică următoarele 
bunuri mobile: masina auto-
mata de taiat la prețul de 
162.181 lei, masina automata de 
taiat la prețul de 165.131 lei, 
generator abur calcat + compo-
nente Wermac la prețul de 
29.410 lei, Audi A6 (motorina/
an 2011) la prețul de 37.980 lei, 
vânzare în bloc 44 masini de 
cusut Brother, Juki tăietor, 
Jack, croit, impachetat, buto-
niere, calcat, surfilat, etc la 
pretul de 57.452 lei, vânzare în 
bloc 16 masini de cusut Over-
lock, Juki feston, Uber, masină 
de control lycra la prețul de 
57.628 lei, vânzare în bloc 30 
masini de cusut Yuki special 
simpla la prețul de 46.359 lei, 
vânzare în bloc 30 masini liniare 
motor incorporat Siruba la 
prețul de 52.002 lei, vânzare în 
bloc 30 masini liniare motor 
incorporat Siruba la prețul de 
51.678 lei, vânzare în bloc 15 
masini liniare motor incorporat 
DDL M1 SI M2 la prețul de 
34.587 lei. La preturile de 
pornire se adaugă TVA. Lici-
taţia va avea loc în data de 
20.09.2019, ora 14/00 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, 
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va 
fi reluată în ziua de 27.09.2019 
aceeaşi oră, în acelaşi loc. 

l Subscrisa Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin 
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asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al Avantaj Med SRL, 
desemnat prin Sentinta Civila 
nr. 2457 din data de 24.04.2018, 
p r o n u n t a t a  i n  D o s a r  n r. 
14407/3/2017 af lat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti - Sectia a 
VII a Civila, anunta scoaterea la 
vanzare a bunurilor mobile aflate 
in proprietatea Avantaj Med 
SRL, constand mijloace de 
transport compus din 2 autotu-
risme Dacia 1310 si un Hyunday 
Terrancan in valoare totala de 
2.572 RON fara TVA.  Vanzarea 
bunurilor mobile apartinand 
societatii falite se va organiza in 
data de 26.09.2019 ora 14.00, 
prin licitatie publica cu strigare. 
In cazul in care bunurile mobile 
nu se vor adjudeca la termenul 
de licitatie stabilit, se vor orga-
niza alte 5 (cinci) licitatii sapta-
manale in datele de 03.10.2019, 
1 0 . 1 0 . 2 0 1 9 ,  1 7 . 1 0 . 2 0 1 9 , 
24.10.2019 si 31.10.2019 la 
aceeasi ora, in acelasi loc si in 
aceleasi conditii. Locul de desfa-
surare a licitatiilor va fi stabilit 
la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, 
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 
3, unde se vor depune documen-
tele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, 
cel tarziu pana in preziua licita-
tiei, ora 12.00. Date despre 
starea bunurilor, pretul acestora, 
conditiile de inscriere la licitatie 
precum si modul de organizare a 
acestora se pot obtine din caietul 
de sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar. Caietele de sarcini 
se pot achizitiona de la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.
M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul 
unui caiet de sarcini este de 100 
lei exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obliga-
torie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se 
pot obtine la tel. 021.227.28.81.

l 1.Informaţii generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact:   Comuna Târgşoru 
Vechi, cu sediul în sat Strejnicu, 
str.Principală, nr.200, judeţul 
Prahova, cod fiscal: 2845230, 
telefon:  0244.482.291/int.127, 
fax: 0244.482.555, e-mail: achi-
zitii.publice@comunatirgsoru-
vechi.ro. 2.Informaţii generale 
privind obiectul închirierii, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie 
închiriat: spaţiul având ca desti-
naţie medicală: Cabinet de radio-

logie dentară, situat în incinta 
Centrului Medical din satul 
Strejnicu, strada Şcolii, nr.2, la 
etajul 1, fiind compus dintr-o 
cameră în folosinţă exclusivă în 
suprafaţă de 10,72mp, iar supra-
fa ţa  în  fo los in ţă  comună 
aferentă etajului 1 al clădirii 
este  de  77,06mp, ce  aparţin 
domeniului privat al Comunei 
Târgşoru Vechi, judeţul Prahova. 
Imobilul Centrul Medical P+2E 
este situat în T-6, Cc-291, se 
identifică potrivit Cărţii Funciare 
cu numărul cadastral 26708-C2. 
Temeiul legal îl reprezintă HCL 
nr.118/28.08.2019 şi Noul Cod 
Administrativ, conform  OUG 
nr.57/2019. 3.Informaţii privind 
documentaţia de atribuire:  se 
regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exem-
plar al documentaţiei de atri-
buire:  la cerere de la sediul 
instituţiei, Compartimentul 
Achiziţii Publice. 3.2.Denumirea 
şi adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul conceden-
tului de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Se poate obține de la 
Compart imentu l  Achiz i ţ i i 
Publice din cadrul Primăriei 
Comunei Târgşoru Vechi, județul 
Prahova, sat Strejnicu, strada 
Principală, nr.200. 3.3.Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este 
cazul: 10Lei/exemplar, se achită 
cash la casieria primăriei . 
3.4.Data-limită privind solici-
tarea clarificărilor: 02.10.2019, 
ora 14.00. 4.Informaţii privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 08.10.2019, ora 
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Comuna Târg-
şoru Vechi, județul Prahova, 
Compart imentu l  Achiz i ţ i i 
Publice, sat Strejnicu, strada 
Principală, nr.200. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: într-un 
singur exemplar, în două plicuri 
sigilate: unul exterior şi unul 
interior. 5.Data şi locul la care se 
va desfăşura şedinţa publică de 
d e s c h i d e r e  a  o f e r -
telor:  08.10.2019, ora 13.00, în 
sala de şedinţe a Primăriei din 
sat Strejnicu, strada Principală, 
nr.200, județul Prahova. 6.Denu-
mirea, adresa,  numărul de 
telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute 
şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului 
Ploieşti, str.Văleni, nr.44, judeţul 
Prahova, telefon: 0244.544.781, 

fax: 0244.529.107, e-mail: tb-pra-
hova-reg@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 16.09.2019.

l Anunt negociere directa cu 
pas de supraoferta. Debitorul SC 
Re.Ma-Lemn G.P. SRL, cu sediul 
în Gogosu, sat.Gogosu, nr.382, 
jud.Mehedinţi, CIF:31013329, 
J25/503/2012 aflata în procedură 
de faliment, in bankruptcy, en 
faillite în dosar nr. 3038/101/2016 
aflat pe rolul Tribunalului Mehe-
dinți, prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL 
scoate la vânzare prin negociere 
directă cu pas de supraoferta in 
cuantum de 2500 lei (conform 
procesului verbal al adunarii 
creditorilor nr. 409/29.07.2019) 
urmatorul bun imobil : Teren  
intravilan situat in comuna 
Gogosu,  Tarla 34,  Parcela 
1690/1, cu o suprafata totala de 
5.154 mp (5.088 din acte) avand  
numar cadastral 50663 si anexa 
gater cu o suprafata construita 
de 63,84 mp + împrejmuire gard 
la pretul de  21.000,00 lei 
exclusiv tva ( 24990 lei TVA 
inclus). Negocierea directă cu 
pas de supraoferta va avea loc în 
localitatea Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului, nr.7A, jud.Mehe-
dinţi în data de 18.10.2019 orele 
14:00.Informăm toți ofertanţii 
faptul că sunt obligaţi să depuna 
o garanţie reprezentând 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei şi să 
achiziționeze caietul de sarcină 
in suma de 200 lei pana pe data 
de 17.10.2019 orele 17.00. Nr. 
c o n t  R O 1 1 B R M A 
0999100088523263 deschis la 
Banca Romaneasca SA Suc. Dr.
Tr.Severin.Invităm pe toti cei 
care vor să participe la şedinţa 
de negociere directa cu pas de 
supraoferta să depună oferte de 
cumpărare şi documentele în 
copie xerox din care rezultă 
faptul că a fost achitată garanția 
de licitație şi contravaloarea 
caietului de sarcină la adresa 
menționată anterior respectiv 
localitatea Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehe-
dinţi.Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra 
bunurilor mobile descrise ante-
rior sa anunte lichidatorul judi-
ciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. 
Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează 
la vânzarea bunului imobil * 
Teren  intravilan  * descris ante-
rior, o reprezinta sentinţei 
comerciale nr. 49/2017 din data 
de 25.09.2017 de deschidere a 

procedurii de faliment pronun-
țată de către judecătorul sindic 
in dosarul de insolvență nr. 
3038/101 anul 2016. Relaţii la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, 
nr.7A, jud.Mehedinţi, telefon 
0742592183, 0756482035, tel./
fax : 0252354399 sau la adresa 
de email : office@consultant-in-
solventa.ro.; site www.consul-
tant-insolventa.ro. Lichidator 
judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL.

l Debitorul SC Mecanoenerge-
tica SA , cu sediul în Dr.Tr.
Severin, str.Calea Timişoarei, 
nr.22, jud.Mehedinţi, CIF RO 
1605469, J25/348/1991, aflata  în 
procedură de reorganizare judi-
ciara, in judicial reorganisation, 
en redressement, în dosar nr. 
7395/101/2015 prin adminis-
trator judiciar Consultant Insol-
vență SPRL reprezentata de 
Popescu Emil, cu sediul in Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuţului, nr.7A, 
jud.Mehedinţi,  scoate la vânza-
re:-bunurile mobile de tipul 
stocuri *MATERII PRIME, 
PRODUSE FINITE, PIESE DE 
SCHIMB SI OBIECTE DE 
INVENTAR *, localizate in 
Mun. Dr.Tr.Severin, Calea Timi-
şoarei nr. 22 (Gura Vãii), Judeţul 
Mehedinţi (conform listelor ce se 
pot studia la biroul administra-
torului judiciar din loc. Dr.Tr.
Severin, str.Zabrautului nr. 7A, 
jud. Mehedinti) la pretul de 
43.075 euro, exclusiv TVA (pret 
ce se va plăti în lei la cursul BNR 
din ziua plății).Titlul executoriu 
în baza căruia administratorul 
judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor mobile descrise ante-
rior debitoarei SC Mecanoener-
getica SA descris anterior, o 
reprezinta sentinta nr. 43 din 
data de 30.05.2018 de confirmare 
a planului de reorganizare modi-
ficat pronunțată de către judecă-
torul  s indic in dosarul  de 
insolvență nr. 7395/101/2015 
aflat pe rolul Tribunalului Mehe-
dinti.Licitaţia va avea loc la 
biroul lichidatorului judiciar din 
localitatea Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehe-
dinţi la data de 23.09.2019 orele 
14:00.Informăm toți ofertanţii 
faptul că sunt obligaţi să depuna 
o garanţie reprezentând 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei şi să 
achiziționeze caietul de sarcini in 
cuantum de 100 le i+TVA. 
Contul unic de insolvență al 
debitoarei SC Mecanoenergetica 
SA este deschis la BCR Dr.Tr.
S e v e r i n  –  R O 6 6 R N C B 
0179034575100001.Invităm pe 
toti cei care vor să participe la 

şedinţa de licitaţie din data de 
23.09.2019 să depună oferte de 
cumpărare şi documentele în 
copie xerox din care rezultă 
faptul că a fost achitată garanția 
de licitație şi contravaloarea 
caietului de sarcină in suma de 
1 0 0  l e i  p â n ă  l a  d a t a  d e 
23.09.2019 orele 11,00 la adresa 
menționată anterior, respectiv 
localitatea Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehe-
dinţi.Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra Acti-
vului functional al debitoarei SC 
Mecanoenergetica SA sa anunțe 
administratorul judiciar înainte 
de data stabilita pentru vânzare 
în termen, sub sanctiunea preva-
zută de lege.Raportat la dispozi-
tiile art. 91 din Legea 85/2014, 
bunurile mobile din patrimoniul 
debitoarei SC Mecanoenergetica 
SA se vind libere de orice sarcini, 
precum privilegii, ipoteci, gajuri, 
sau  dreptur i  de  re tent i e , 
sechestre, de orice fel.Relaţii la 
sediul administratorului judiciar 
din Dr.Tr.Severin, str.Zăbrău-
țului, nr.7A, jud.Mehedinţi, 
telefon 0742592183, 0756482035, 
tel./fax  : 0252354399 sau la 
adresa de email : office@consul-
tant-insolventa.ro.; site www.
consultant-insolventa.ro. Admi-
nistrator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL. 

PIERDERI
l Pierdut legitimatie student 
emisa de USAMV Bucuresti pe 
numele Murariu Marius Georgel. 
O declar nula.

l Pierdut card ADR+ cisterne 
pe numele Kabai Robert în Satu 
Mare, în perioada iunie 2018. 
Declar nul.

l Pierdut atestat marfă Croitor 
Iacob Cătălin, eliberat de ARR 
jud.Bistrița-Năsăud. Îl declar 
nul

l Agro Speed Conta SRL, CUI: 
36264348, declară piedute şi 
nule Certificat Constatator 
70120/03.07.2019 pt.toate activi-
tățile declarate la sediul social, 
sediul secundar şi terți.

l Declar pierderea carnetului de 
student emis de U.S.A.M.V.B. 
Facultatea de Îmbunătăţiri 
Funciare pe numele Cernat 
Ionuţ- Marinel.

l Declar pierdută şi nulă legiti-
maţia de călătorie CFR emisă de 
D.G.A.S.P.C. Sector 1 pe numele 
de Ioniţă Elena Camelia. 


