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BURSA MUNCII
SERVICII PARTICULARI
CALARASILOR, inchiriez S+P+E, 220mp,
ultracentral, 1500 E/luna , tel.0722.923.374**

LOCURI DE MUNCA-OFERTE
UNIVERSITATEA de Arhitecturã ºi Urbanism “Ion Mincu” cu sediul în str.Academiei
nr.18-20, sector 1, Bucureºti, telefon 021/
307.71.68 organizeazã concurs, conform
H.G. nr. 286/2011 si H.G.nr.1027/2014,
pentru ocuparea unui post de ºofer cu studii
medii/gimnaziale, deþinerea unui 2permis
valabil de conducerecategoria B de minimum
5 ani, vechime în muncã minimum 10 ani,
vechime minimã 3 ani în funcþia de ºofer.
Proba practicã: 16.12.2020 ora 10,00, interviul: 18.12.2020 ora 10,00 Termenul limitã
pentru depunerea dosarelor de concurs este
08.12.2020, ora 14.00. Relaþii suplimentare la
telefon 021.307.71.68, persoanã de contact
adm.fin. -Palangean Ioana sau pe site-ul
universitãþii www.uauim.ro. *
ADM INISTRAÞIA
NAÞIONALÃ
A
REZERVELOR DE STAT ªI PROBLEME
SPECIALE UNITATEA TERITORIALÃ 425
ANUNÞ PUBLICITAR Administraþia
Naþionalã a Rezervelor de Stat ºi Probleme
Speciale – Unitatea Teritorialã 425
organizeazã, conform prevederilor HG nr.
286/2011, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, concurs de recrutare pentru
ocuparea a douã posturi contractuale de
execuþie vacante, astfel: - 1 post Paznic,
Compartimentul Pazã - PSI, studii generale/
medii, calificare profesionalã ca agent
securitate/ pazã cu atestat pentru exercitarea
ocupaþiei de agent securitate/ pazã, certificat
de calificare profesionalã ca servant pompier
pompier ºi certificat de absolvire a cursului de
instruire teoreticã ºi practicã în domeniul
armelor ºi muniþiilor, minim 1 an vechime în
muncã. - 2 posturi Pompier, Compartimentul
Pazã - PSI, studii generale/ medii, calificare
profesionalã ca servant pompier, ca agent
securitate/ pazã cu atestat pentru exercitarea
ocupaþiei de agent securitate/pazã ºi certificat
de absolvire a cursului de instruire teoreticã ºi
practicã în domeniul armelor ºi muniþiilor
minim 1 an vechime în muncã. Concursul se
organizeazã astfel : evaluare aptitudini fizice
în data de 15.12.2020 ora 1000, proba scrisã
în data de 16.12.2020 ora 1100 ºi interviul în
data de 23.12.2020 ora 900, la sediul unitãþii
din localitatea Bistriþa, str. Mãnãstirii nr.7,
comuna Alexandru cel Bun, judeþul Neamþ.
Data-limitã pânã la care se pot depune actele
pentru dosarul de concurs: 08.12. 2020 ora
1500, la sediul unitãþii. Dosarele de înscriere
la concurs trebuie sã conþinã, în mod
obligatoriu, documentele prevãzute la art.6 al
Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr.
286/2011. Condiþiile generale ºi specifice de
participare la concurs, bibliografia stabilitã ºi
actele necesare pentru dosarul de concurs se
afiºeazã la sediul Unitãþii Teritoriale 425 ºi pe
site-ul www.anrsps.gov.ro. Relaþii suplimentare se pot obþine la numãrul de telefon
0233.241182 sau la sediul unitãþii, Compartimentul Resurse Umane, Salarizare. Persoana
de contact: Huminiuc Daniela. Director executiv,
Ing. Constantin RÃDULESCU. *
SOCIETATEA COMPANIA DE APA ARAD
S.A anunþã începerea procesului de recrutare
ºi selecþie a candidatilor pentru pozitia de
Director General. Dosarele de înscriere ale
candidaþilor se vor depune la Registratura
Societatii, Str. Sabin Dragoi Nr. 2-4, Arad,
Judetul Arad pânã la data de 21.12.2020,
inclusiv, ora 12:00. Condiþiile de desfãºurare,
respectiv de participare la concurs ºi
conþinutul dosarului de înscriere sunt afiºate
pe site-ul www.caarad.ro. Informaþii
suplimentare la tel. 0799.35.85.82. *
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 temporar
vacante, pe perioadã determinatã de 10 luni,
referent-casier la compartimentul Cimitir.
Concursul se organizeazã la sediul
Administraþiei Domeniului Public Râmnicu
Sãrat, astfel: Proba scrisã: 16.12.2020, ora
10:00 Interviul: 18.12.2020, ora 10:00 Proba
practicã:18.12.2020, ora14:00 Condiþiile
generale de participare la concurs: Candidaþii
trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute
de art.3 din H.G. 286/2011, pentru aprobarea
Regulamentului- cadru, privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post
contractual temporar vacant pe perioadã
determinatã. Condiþiile specifice de participare la concurs: a) studii: medii; b) cunoºtinþe de operare pe calculator; c) abilitãþi de
comunicare ºi relaþionare cu publicul; d)
disponibilitate la program flexibil de lucru; e)
vechime în muncã: mimin 10 ani; 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 Administraþiei Domeniului
Public Râmnicu Sãrat, judeþul Buzãu, în termen de 5 zile lucrãtoare de la data publicãrii în
Monitorul Oficial al României, Partea III-a,
respectiv 27.11.2020 ora 14:00. Bibliografia,
condiþiile de participare ºi informaþii
suplimentare se pot obþine în zilele lucrãtoare, la sediul Administraþiei Domeniului Public Râmnicu Sãrat ºi la nr. de telefon 0238/
563.032 începând cu data de 23.11.2020.
Director, Ing. Manolache Sorin Daniel. *
LICEUL Tehnologic Special ,,Vasile Pavelcu”
Iaºi, cu sediul în Iaºi, str.I.C.Brãtianu nr.26A,
judeþul Iaºi, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi contractuale,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/ 2014.Denumirea postului-îngrijitoare post vacant,
contractual, pe perioadã nedeter- minatã.
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 concursului:-proba practicã16.12.2020, ora 12.00, la sediul instituþiei;proba interviu-16.12.2020, ora 14.00, 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.0232.211.532. *
FRANCE Transit SRL angajeaza personal:
10 Conducatori auto transport rutier de
marfuri cod COR-833201 Conditii: studii si
carnet de conducere corespunzator. CV-urile
se transmit pana in 23.11.2020 la adresa de
e-mail: cantacuz@francetransit.com sau la
sediul punctului de lucru al companiei din
Bucuresti, Splaiul Unirii nr.16, sect.4, Biroul
606, et.6.Interviul va avea loc in data de
24.11.2020 la sediul punctului de lucru al
companiei sau on-line prin intermediul
Skype/Zoom. *
ADECCO RESURSE UMANE SRL
angajeaza personal:1 Consultant in management COR 263107,1 Analist informatii de
firma COR-242222, 1 Analist servicii client
COR-243216, 1 Inginer electronist, transporturi, comunicatii COR-215204, 1 Functionar informatii clienti COR-422502. Conditii:
studii superioare sau medii dupa caz si
cunostinte avansate de limba engleza.
CV-urile se transmit pana in 23.11.2020 la
adresa de e-mail office@adecco.com sau la
sediul companiei din Sos.Pipera nr.42 et.2
Bucuresti sect.2.Interviul va avea loc in data
de 24.11.2020 la sediul companiei sau on-line
prin intermediul Skype/Zoom. *
PRIMÃRIA Municipiului Slobozia, cu sediul în
Slobozia, strada Episcopiei nr. 1,
organizeazã concurs pentru ocuparea
funcþiei contractuale, de execuþie, vacante, de
Referent IA din cadrul Compartimentului
Iluminat Public /Serviciul Gospodãrie
Comunalã / Direcþia Urbanism ºi Gospodãrie
Comunalã din Aparatul de Specialitate al
Primarului Municipiului Slobozia: - Proba
scrisã va avea loc la sediul Primãriei
Municipiului Slobozia în data de 18.12.2020,
ora 10,00; - Interviul va avea loc la sediul
Primãriei Municipiului Slobozia în data de
22.12.2020, ora 10,00. - Dosarele de
înscriere se vor depune la sediul instituþiei
pânã la data de 08.12.2020, ora 16,30.
Condiþiile de participare la concurs: - studii
liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate
cu diplomã de bacalaureat ; - vechime minimã
în specialitatea studiilor – 7 ani ; - sã facã
dovada unei experienþe profesionale, de
minimum 5 ani, în domeniul serviciului de
iluminat public. Anunþul privind concursul ºi
bibliografia, sunt afiºate la sediul Primãriei
Municipiului Slobozia, strada Episcopiei, nr 1
ºi pe site-ul www.sloboziail.ro. Coordonate de
contact : - adresa: Primãria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei, nr. 1 ; - telefon 0243
231401, interior 176, Fax: 0243 212149; e-mail: resurse.umane@ municipiul
slobozia.ro, - persoana de contact: Deda
Maria - Consilier /Serviciul Resurse Umane. *
ANUNÞ de recrutare ºi selecþie. În numele
clientului sãu Consiliul Judetean Alba, Pluri
Consultants Romania anunþã declanºarea
procedurii de recrutare ºi selecþie a
candidaþilor pentru 3 (trei) posturi de membru
în Consiliul de Administratie al S.C. PARCUL
INDUSTRIAL CUGIR S.A., procedurã ce va fi
derulatã în conformitate cu prevederile OUG
109/2011, privind guvernanþa corporativã a
întreprinderilor publice cu completãrile ºi
modificãrile ulterioare aduse de Legea
111/2016 ºi de HG 722/2016. Condiþiile de
participare, cerinþele, criteriile de selecþie
precum ºi conþinutul, modul de derulare ºi
planificarea etapelor procesului de recrutare
ºi selecþie sunt prezentate în detaliu pe
pagina web a S.C. PARCUL INDUSTRIAL
CUGIR S.A., https://www.parculindustrial
cugir.ro/ Dosarele de candidaturã vor fi în
mod obligatoriu depuse pânã la data de
21.12.2020, atât pe suport de hârtie, cât ºi în
format electronic, aºa cum este descris în
anunþul detaliat postat la adresa web anterior
menþionata. Toate candidaturile vor fi tratate
cu maximã confidenþialitate. *
FIRMÃ încãlþãminte angajeazã tãlpuitor
manual, femeie la masã ºi maºinistã. Rog
seriozitate! 0743.027.923 *
BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL,
cu sediul social in Bucuresti, Str. Invingatorilor
nr.24, Cladirea Victory Business Center, etaj
3, Sector 3, RFO 0239, CUI 20770187,
desemnata lichidator judiciar al debitoarei
POLISANO S.R.L., conform Hotararii civile
nr.44 din 31.01.2017, pronuntata in Dosarul
nr. 1408/85/2016 de Tribunal Sibiu, Sectia
a-II-a Civila, de Contencios Administrativ si
Fiscal, organizeaza licitatie publica cu
strigare pentru vanzarea activului imobiliar
constand in spatiu cu destinatie comercial in
suprafata utila de 496,12 mp, compus din: 2
spatii de vanzare, 10 depozite, 4 holuri, 3
grupuri sanitare, impreuna cu partile indivize
care ii revin, inaltime nivel 3,5 metri, activ
identificat in CF 102449-C1-U7 Sibiu, nr. top
1108/13/1/1/1/3/3. Sedintele de licitatie vor
avea loc in datele de 02.12.2020, 16.12.2020
si 13.01.2021, ora 13:00 la sediul BDO
BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. din
Sibiu, str. Crisanei nr.1, jud. Sibiu. Pretul de
pornire la licitatiei este de 152.000 euro,
exclusiv TVA. Ofertantii care doresc sa
participe la licitatie trebuie sa depuna la sediul
BDO BUSINESS RESTRUCTURING
S.P.R.L. din Sibiu, str. Crisanei nr.1, jud.
Sibiu, cel mai tarziu cu doua zile lucratoare
inainte de organizarea sedintei de licitatie,
pana la ora 16:00, documentele specificate in
cuprinsul caietului de sarcini, ce poate fi
achizitionat de la sediul lichidatorului judiciar.
Informatii suplimentare privind activul si
procedura de vanzare, se pot obtine la adresa
de mail alin.vornicu@bdo.ro. *

COMUNA Negrileºti, cu sediul in Negrileºti,
nr.494, jud.Bistriþa-Nãsãud, 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-muncitor
calificat (Buldoexcavatorist,tractorist)-post
vacant contractual, pe perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-studii generale sau
medii absolvite cu diplomã+certificate de
absolvire a cursurilor de calificare aferente
postului;-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului-nu se solicitã.
Data, ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-16.12.2020, ora
10.00, la sediul instituþiei;-proba interviu18.12.2020, ora 12.00, la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este de 10
de la afiºare,(20.11.2020-30.11.2020 la
sediul instituþiei. Date contact-secretariat, tel.
0263/344820,persoanã contact-Mureºan
Dãnuþa-Domnica-secretar general comunã. *
ªCOALA Gimnazialã Comuna Oniceni, cu
sediul în Oniceni, str.Eroilor nr.52, jud.Neamþ,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtoarelor posturi contractuale, aprobate
prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-îngrijitor-post vacant, contractual, pe
perioadã nedeterminatã. Denumirea
postului- secretar-post vacant, contractual,
pe perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-Pentru postul de
îngrijitor:-nivelul studiilor-generale sau
medii;-vechime în munc-nu este necesarã.
Pentru postul de secretar:-nivelul studiilor
-liceale cu diploma de bacalaureat sau
postliceale;-vechime în specialitatea postului
-7 ani. Data, ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-16.12.2020, ora
10.00, la sediul instituþiei;-proba practicã
-18.12.2020, ora 10.00, la sediul instituþiei;
-proba interviu-21.12.2020, 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-secretariat,
tel.0233-763555. *
COLEGIUL Tehnic ,,Costin D.Neniþescu”,cu
sediul în Brãila, ªos.Buzãului nr.15,
jud.Brãila, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi contractuale,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.Denumirea
postului-îngrijitor-post vacant, contractual, pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-medii
(12 clase);-în curs de absolvire curs de
igienã;-vechime în muncã-3 ani. Denumirea
postului-paznic-post vacant, contractual, pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor- medii
(12 clase); certificat de calificare agent de
pazã ºi ordine;-vechime în muncã-3 ani.
Denumirea postului-secretar-post vacant,
contractual, pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor-medii(12 clase cu diplomã de
bacalaureat);-vechime în muncã-3 ani. Data,
ora ºi locul de desfãºurare a concursului:
-proba scrisã-16.12.2020, ora 10.00, la sediul
instituþiei;-proba practicã-18.12.2020, ora
10.00, la sediul instituþiei;-proba interviu22.12.2020, ora 10.00, la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor depune
actele pentru dosarul de concurs-08.12.2020,
la sediul instituþiei. Date contact- secretariat,
tel.0239684996. *
ªCOALA Profesionalã Specialã, Plopeni, cu
sediul în Plopeni, str.Republicii nr.8-10, jud.
Prahova, 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-muncitor calificat-fochist 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 concursului:-proba scrisã17.12.2020, ora 10.00, la sediul instituþiei;proba interviu-17.12.2020, 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-secretariat,
tel.0723302527. *
LICEUL Tehnologic „Francisc Neuman”
Arad, cu sediul în Arad, str.Sava Tekelija nr.1,
jud.Arad, organizeazã concurs pentru postul
de îngrijitor, cu normã întreagã, pe perioadã
nedeterminatã, aprobate prin H.G.nr.286/
23.03.2011, cu modificãrile ºi completãrile
H.G.nr.1027/24.11.2014. Denumirea
postului- îngrijitor, 1 normã, vacant
contractual, pe perioadã nederminatã.
Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-medii;-vechime în
muncã-1 an. Data, ora ºi locul de desfãºurare
a concursului:-proba scrisã-16.12.2020, ora
9.00 la sediul instituþiei;-proba practicã17.12.2020, ora 9.00, la sediul instituþiei;
-interviul-17.12.2020, ora l2.00, la sediul
instituþiei. Data limitã pânã la care candidaþii
vor depune actele pentru dosarul de
concurs-11.12.2020, la sediulinstituþiei. Date
contact-Liceului Tehnologic „Francisc
Neuman”,Arad, tel.0257-281942. *
COMUNA Rãchiteni cu sediul în Rãchiteni,
jud.Iaºi organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorului post contractual
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificat ºi
completat de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului vacant-muncitor-guard pe perioadã
nedeterminatã;-muncitor cantonier pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-10
clase;-vechime în specialitate studiilor
necesare ocupãrii postului-nu. Data, ora ºi
locul de desfãsurare a concursului: -proba

scrisã-16.12.2020, ora 9.00, la sediul
instituþiei;-proba de interviu-16.12.2020, ora
14.00, la sediul instituþiei. Data limitã panã la
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile de la
afiºare, la sediul instituþiei. Date contactLenuþa
Doboº,
tel.0232/765873;
Fax-0232/740056. *
UNIVERSITATEA Tehnicã din Cluj-Napoca,
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr.28, jud.Cluj, organizeazã, în baza
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã de
H.G.1027/2014, concurs pentru ocuparea
unui post contractual, astfel: Denumirea
postului- administrator financiar, studii
superioare, vacant, perioadã determinatã.
Condiþii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor-studii superioare economice,
cunoºtinþe operare calculator: Microsoft
Office, vechime în muncã 5 ani;-vechimea în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-minim 1 an în resurse umane; Data,
ora ºi locul de desfãºurare a concursului:
-proba scrisã-16.12.2020, ora 9.00,
str.Memorandumului nr.28, sala 120;-proba
practicã- 16.12.2020, ora 11.00, str.
Memorandumului nr.28, sala 120; -interviul16.12.2020, ora 13.00, str.Memorandumului
nr.28, sala 120. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile de la afiºare.
Documentele care compun dosarele de
concurs se transmit în format scanat pe
adresa de e-mail resurse.umane@
staff.utcluj.ro, în intervalul orar 7.30-15.30, în
fiecare zi lucrãtoare pânã la data limitã de
înscriere la concurs. Date contact-tel.
0264202330, email:resurse. umane@
staff.utcluj.ro. *
ªCOALA Gimnazialã Nr.1, Comuna Bicazu
Ardelean. cu sediul în Bicazu Ardelean, sat
Bicazu Ardelean nr.11, jud.Neamþ organizeazã concurs pentru ocuparea urmãtorului
post contractual aprobat prin H.G.nr.286/
2011, modificat ºi completat de H.G.nr.
1027/2014, în cadrul instituþiei. Denumirea
postului-îngrijitor-1 normã post vacant
contractual pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor:-studii medii;-vechime-cel
puþin 3 ani în muncã. Data, ora ºi locul de
desfãsurare a concursului:-proba scrisã16.12.2020, ora 8.30-10.30;-probã
practicã-17.12.2020, ora 8.00-10.00, la sediul
instituþiei;-proba de interviu-17.12.2020, ora
13.00-14.00, la sediul instituþiei. Data limitã
panã la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este 10 zile lucrãtoare de la data afisãrii anunþului, la sediul
instituþiei. Date contact-Compartimentul
secretariat tel.0233255320. *
LICEUL Tehnologic Bâlteni, cu sediul în
Bâlteni, str.Principalã nr.433, jud.Gorj, organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã de
H.G.nr.1027/2014. Denumirea postuluiadministrator financiar grad I-contabil ºef,
post vacant, contractual, pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilorsuperioare economice;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-minim 10 ani;-cunoºtiinþe în operare
calculator în programe specifice-Edusal,
Forexebug,etc. Data, ora ºi locul de desfãºurare a concursului:-proba scrisã16.12.2020, ora 10.00, la sediul instituþiei;proba interviu-17.12.2020, 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-secretariat,
tel.0253233027. *
ªCOALA Gimnazialã„Petre Sava Bãleanu”
Vãliug, cu sediul în Vãliug, str.Principalã
nr.57, jud.Caras-Severin, 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-Muncitor
cu atribuþii de fochist post vacant, contractual,
pe perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul studiilormedii;-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului-minim 3 ani. Data,
ora ºi locul de desfãºurare a concursului:
-proba scrisã-16.12.2020, ora 8.00, la sediul
ºcolii;-proba practicã-16.12.2020 ora 12.00,
la sediul ºcolii;-proba interviu-16.12.2020, ora
13.00, la sediul ºcolii. 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.0745464430. *
ªCOALA Gimnazialã Gropeni, cu sediul în
Gropeni, str.ªcolii nr.115, jud.Brãila,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã de
H.G.nr.1027/2014. Denumirea postuluimuncitor-1 post vacant, contractual, pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilorgimnaziale;-posesor permis conducere
categoriile B;-vechime în munca-minim 5
ani;-experienþã anterioarã în instituþii
publice-minim 3 ani. Data, ora ºi locul de
desfãºurare a concursului; probele se vor
desfãºura la sediul ºcolii:-07.12.2020, ora
15.00- data limitã pentru depunerea
dosarelor;-16.12.2020, ora 10.00-proba
scrisã;-18.12.2020, ora 9.00-proba practicã ºi
ora 11.00-proba interviu. Date contactsecretariat, tel.0239/639970. *
ªCOALA Gimnazialã nr.25, cu sediul în
Galaþi, str.Basarabiei nr.25, 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 postuluibibliotecar 0,5 normã-1A M, post vacant,
contractual, pe perioadã nedeterminatã.

Condiþii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor-medii, calificare profesionala
-bibliotecar;-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului-5 ani Data, ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-16.12.2020, ora 9.00, la sediul
instituþiei;-proba practicã-17.12.2020, ora
10.00, la sediul instituþiei;-proba interviu17.12.2020, ora 14.00, la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este de 10
de la afiºare, la sediul instituþiei. Date
contact-secretariat,tel.0236414048. *
ªCOALA Gimnazialã Nr.7, cu sediul în
Giurgiu, str.Episcopiei nr.21, jud.Giurgiu,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã de
H.G.nr.1027/2014. Denumirea postuluiîngrijitor clãdiri-post vacant, contractual, pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilormedii;-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului-nu se solicitã.
Data, ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-16.12.2020, ora
09.00, la sediul instituþiei;-proba practicã21.12.2020, ora 19.00, 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.0246215197. *
LICEUL Tehnologic de Transporturi ºi de
Construcþii Iaºi, cu sediul în Iaºi, Bulevardul
Socola nr.82, jud.Iaºi, 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-îngrijitoare-1
post vacant, contractual, pe perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-minimum ºcoalã
generalã(8 clase);-aptitudini ºi abilitãþicapacitate de efort ºi spirit gospodãresc:
-abilitãþi de mânuire ºi utilizare a uneltelor,
sculelor, materialelor specifice postului;-nu
necesitã vechime. Data, ora ºi locul de desfãºurare a concursului:-proba practicã16.12.2020, ora 10.00, la sediul instituþiei;proba scrisã-16.12.2020, ora 12.00, la sediul
instituþiei;-proba interviu-16.12.2020, ora
14.00, la sediul instituþiei. Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 04.12.2020, ora
14.00, la sediul instituþiei. Date contactsecretariat, tel.0232241844. *
LICEUL Tehnologic „Francisc Neuman”
Arad, cu sediul în Arad, str.Sava Tekelija nr.1,
jud.Arad, organizeazã concurs pentru postul
de paznic, cu normã întreagã, pe perioadã
nedeterminatã, aprobate prin H.G.nr.286/
23.03.2011, cu modificãrile ºi completãrile
H.G.nr.1027/24.11.2014. Denumirea
postului- paznic, 1 normã-vacant contractual,
pe perioadã nederminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul studiilormedii;-vechime în muncã-1 an. Data, ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-16.12.2020, ora 9.00 la sediul
instituþiei;-proba practicã-17.12.2020, ora
9.00, la sediul instituþiei;-interviul-17.12.2020,
ora l2.00, la sediul instituþiei. Data limitã pânã
la care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs-11.12.2020, la sediul
instituþiei. Date contact-Liceului Tehnologic
„Francisc Neuman”, Arad, tel.0257-281942. *
ªCOALA Gimnazialã nr.1 cu sediul în
Bãileºti, str.Panduri nr.65, jud.Dolj, organizeazã concurs, pentru ocuparea urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã de
H.G.nr.1027/2014. Denumirea postuluiîngrijitor ºcoalã (normã întreagã)-post vacant,
contractual, pe perioadã nedeterminatã.
Condiþii specifice de participare la concurs:nivelul studiilor-medii;-vechime în specialitatea studiilor necesare ocupãrii postului-nu
se cere;-sã aibã curs de pregãtire-curs
igienã;-apt medical ºi psihologic;-nu a fost
condamnat definitiv pentru sãvârºirea unei
infracþiuni contra umanitãþii, contra statului ori
contra autoritãþii, de serviciu sau în legãturã
cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea
justiþiei, de fals ori a unor fapte de corupþie sau
a unei infracþiuni sãvârºite cu intenþie, care
l-ar face incompatibil cu exercitarea funcþiei,
cu excepþia situaþiei în care a intervenit
reabilitarea. Data, ora ºi locul de desfãºurare
a concursului:-proba scrisã-16.12.2020, ora
10.00, la sediul instituþiei;-proba interviu21.12.2020, ora 10.00, la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este de 15
zile de la afiºare, la sediul instituþiei. Date
contact-secretariat, tel.0251311741,
e-mail:scoalaunubailesti@yahoo.com. *
ªCOALA Gimnazialã nr.1 cu sediul în
Bãileºti, str.Panduri nr.65, jud.Dolj, organizeazã concurs, pentru ocuparea urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã de
H.G.nr.1027/2014. Denumirea postuluimuncitor (normã parþialã-2 ore/zi)-post
vacant, contractual, pe perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-medii;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-minim 7 ani;-sã aibã curs de
pregãtire-nu se solicitã;-apt medical ºi
psihologic; -nu a fost condamnat definitiv
pentru sãvârºirea unei infracþiuni contra
umanitãþii, contra statului ori contra autoritãþii,
de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care
împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a
unor fapte de corupþie sau a unei infracþiuni
sãvârºite cu intenþie, care l-ar face
incompatibil cu exercitarea funcþiei, cu
excepþia situaþiei în care a intervenit
reabilitarea. Data, ora ºi locul de desfãºurare
a concursului:-proba scrisã-16.12.2020, ora
10.00, la sediul instituþiei;-proba interviu21.12.2020, ora 10.00, la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este de 15
zile de la afiºare, la sediul instituþiei. Date
contact-secretariat, tel.0251311741,
e-mail:scoalaunubailesti@yahoo.com. *
SPITALUL Clinic de Recuperare Iaºi cu
sediul in Iasi, str.Pantelimon Halipa, nr.14,
judetul Iasi organizeazã concurs pentru
ocuparea urmatoarelor posturi contractuale,
aprobate prin H.G.nr.286/2011, modificata si
completata de H.G.nr.1027/2014. Denumire
posturi:-posturi vacante Sectia Recuperare
Neuromotorie:-2 posturi de infirmier-pe
perioada nedeterminata. Condiþii specifice de
participare la concurs pentru postul de
infirmier:-studii: generale;-curs de infirmier
organizat de Ordinul Asistenþilor Medicali
Generaliºti, Moaºelor ºi Asistenþilor Medicali
din România sau curs de infirmier organizat
de furnizori autorizaþi de Ministerul Muncii,
Familiei ºi Protecþiei Sociale cu aprobarea
Ministerului Sãnãtãþii-Direcþia generalã
resurse umane ºi certificare;-vechime-minim
6 luni vechime in activitate. Data, ora si locul
de desfãºurare a concursului:-proba scrisa16.12.2020, ora 9.00, la sediul institutiei;proba practica-18.12.2020, ora 9.00, la sediul
institutiei;-proba interviu-22.12.2020, ora
9.00, la sediul institutiei. Data limita pana la
care candidatii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile lucratoare
de la afisare, la sediul institutiei. Anunþul de
concurs, bibliografia si tematica sunt afiºate la

avizier si pe site-ul unitãþii www.scr.ro. Relaþii
suplimentare se obþin de la persoana care
asigurã secretariatul comisiei de concurs sau
la serviciul resurse umane-tel.0232-266044,
int.105. *
LICEUL Constantin Brâncoveanu, cu sediul
în Horezu, str.Alexandru Ioan Cuza nr.1, jud.
Vâlcea, 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 de patrimoniu S I-post
vacant contractual, pe perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-superioare economist/ inginer/subinginer-vechime în muncã ºi
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-5 ani. Data, ora ºi locul de desfãºurare a concursului:-proba scrisã16.12.2020, ora 10,00 la sediul instituþiei;
-proba practicã-17.12.2020, ora 10,00, la
sediul instituþiei;-proba interviu-17.12.2020,
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-secretariat, tel.0250/860420. *
LICEUL Constantin Brâncoveanu, cu sediul
în Horezu, str.Alexandru Ioan Cuza nr.1,
jud.Vâlcea, 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-Îngrijitor-post vacant contractual, pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilormedii-vechime în muncã-nu necesitã. Data,
ora ºi locul de desfãºurare a concursului:
-proba practicã-16.12.2020, ora 10.00, la
sediul instituþiei;-proba interviu-16.12.2020,
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 instituþiei. Date contacsecretariat, tel.0250/860420. *
COMUNA Gâlgãu, cu sediul în Gâlgãu,
nr.169 jud.Sãlaj, 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-muncitor necalificat în salubritatepost contractual vacant, pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-fãrã
studii;-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului-nu se solicitã.
Data, ora ºi locul de desfãºurare a concursului:-proba scrisã-16.12.2020, ora 10.00, la
sediul instituþiei;-proba practicã-21.12.2020,
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 contactsecretariat, tel.0260/647250. *
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-ºef birou,
studii superioare, la Birou Patrimoniu-post
vacant, contractual, pe perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-superioare juridice;
-experienþã în domeniul juridic-minim 3
ani;-abilitãþi organizatorice, responsabilitate,
seriozitate. Data, ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-probã scrisã-15.12.2020, ora
10.00, la sediul instituþiei;-proba de interviu17.12.2020, ora 10.00, la sediul instituþiei.
Concursul 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 07.12.2020, în intervalul orar
8.30-15.30, la sediul Universitãþii. Date de
contact-Direcþia Resurs-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. *
COLEGIUL Tehnic „Mircea cel Bãtrân”
Bucureºti angajeazã Informatician cu studii
superioare, vechime minim 5 ani în
specialitate. Relaþii la tel.021.224.23.76. *

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 SOLIDSTATE 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,
4customersoffice@gmail.com
,
tel.0765.645.381**
DESIGNER & Inventor, caut Investitor
STRONG pentru Experimentare “ElectroSpace Mobile House”, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**
DESIGNER & Inventor, caut Investitor pentru
Experimentare “Centru Comanda & Control
Aeropurtat”, 4customersoffice@gmail.com ,
tel.0765.645.381**
DESIGNER & Inventor, caut Investitor pentru
Experimentare “RADAR Opto-Electronic
Aeropurtat”, 4customersoffice@gmail.com ,
tel.0765.645.381**
DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Space Iron & Steel Industry”PROJECT, 4customersoffice@gmail.com ,
tel.0765.645.381**
DESIGNER & Inventor, caut Investitor pentru
Experimentare “Aero-Centru Comanda si
Control”, 4customersoffice@gmail.com ,
tel.0765.645.381**
DESIGNER & Inventor, caut Investitor
STRONG pentru Experimentare “Aero-Spital
DE CAMPANIE”, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**
DESIGNER & Inventor, caut Investitor
STRONG pentru Experimentare “Vila
Zburatoare”, 4customersoffice@gmail.com ,
tel.0765.645.381**

TRADUCERI
TRADUC scrisori de afaceri si personale din
Franceza si Engleza in romana, 4customers
office@gmail.com , tel.0765.645.381**
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ANUNTURI DIVERSE
VANZARI
VIDEO/FOTO/TV
FURNIZEZ arhive ZIP cu 16 imagini, 20Mpx,
pretabile animatii, 10 E/ZIP, 4customers
office@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
LUÂND în considerare reglementãrile emise
ºi restricþiile impuse de autoritãþile statului
român în contextul manifestãrii pandemiei
generate de noul coronavirus SARS – CoV2
(COVID – 19), se impun mãsuri suplimentare
de asigurare în mod permanent a echipamentelor de protecþie sanitarã (mãºti,
mãnuºi etc.) pentru pasagerii Aeroportul
Internaþional Bucureºti Bãneasa Aurel Vlaicu,
sens în care aºteptãm din partea dumneavoastrã o ofertã de colaborare, cu urmãtoarele caracteristici: o suprafaþa automatului
este maximum 2 mp; o suma ofertatã sã fie de
minim 50,00 euro/locaþie/luna (1 automat),
exclusiv TVA, conform tarifului din
Nomenclatorul de tarife ºi reguli de aplicare la
AIBB AV – FIN 002, Ed III, 2019; o perioada
de valabilitate a contractului de închiriere este
de 2 ani ; o sã se accepte o garanþie de bunã
execuþie de 10% din valoarea contractului
încheiat; o sã se precizeze acceptul pentru
întocmirea ºi depunerea Programului de
securitate specific zonei de activitate; o sã se
precizeze asigurarea condiþiilor pentru
asistenþã ºi alimentarea automatului, prin
reprezentanþii desemnaþi ºi acceptaþi de
aeroport pentru acces; o menþionarea în
oferte a datelor de tip call center, respectiv
telefon/fax, e-mail ºi persoane de contact; o
locaþia stabilitã este situatã în zona publicã,
conform releveu anexat; o ofertele vor fi
depuse în plic închis, sigilat, la registratura
CN AB SA, având înscrisã menþiunea “pentru
concursul de oferte – automat echipament de
protecþie sanitarã – AIBB AV; o CN AB SA îºi
rezervã dreptul de a schimba sau modifica
amplasamentul spaþiului închiriat, în funcþie
de cerinþele activitãþii aeroportuare, oferind un
alt spaþiu corespunzãtor obiectului de
activitate; o termenul limitã de depunere a
ofertelor la sediul CN AB SA este de 10 de zile
lucrãtoare de la data publicãrii anunþului pe
web site – ul companiei CN AB SA. Pentru
relaþii suplimentare, vã rugãm sã contactaþi
Serviciul Comercial al Companiei Naþionale
Aeroporturi Bucureºti, telefon: 021-20414.63/021-204-18.80 sau prin e-mail:
commercial@bucharestairports.ro. *
INSOLVENÞA SM SPRL notificã deschiderea procedurii generale de insolvenþã
faþã de LEX-NEF INDUSTRIAL SRL, în
insolvenþã / in insolvency / en procedure
collective, CUI 29771372, având sediul social
în Sat Olteanca, Comuna Glãvile, Nr. 409,
Judeþ Vâlcea, numãr de înmatriculare în Registrul Comerþului J38/79/2012, Dosar
2319/90/2020 al Tribunalului Vâlcea.
Termenul pentru depunerea cererii de
admitere a creanþei este 09.12.2020. *
SUBSCRISA PECUNIA I.P.U.R.L. reprezentata prin asociat unic Cretu Florica,
anunta prin prezenta, numirea in calitate de
lichidator judiciar al BORCEA DESIGN
CONSTRUCT SRL cu sediul in Bucureºti
Sectorul 1, Strada Popa Savu, Nr. 22, corp C,
camera NR.1, Etaj parter, avand CUI
28662830 si J40/7616/2011, conform
Incheierii de sedinta din data de 17.11.22020,
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a
VII-a Civila in Dosar nr.6579/3/2016. *
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 KA. LE. MAR. - PROD
SRL-D, cu sediul in Bucuresti, str. Medic
Constantin Zlatescu nr.15A, sector 2, CUI
28359013, J40/4743/2011, potrivit Sentintei
civile nr.4964 din data de 18.11.2020,
pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia
a-VII-a Civila, in dosarul nr. 3842/3/2020.
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. *
LICHIDATORUL judiciar al DAVI COMFIRE
SRL, CUI 15537550, dosar nr.23480/3/2019
Tribunalul Bucuresti, anunþã deschiderea
procedurii de faliment la data de 14.10.2020
ºi stabilirea urmãtoarelor termene limitã:
27.11.2020 înregistrare cereri admitere
creanþe nãscute în cursul procedurii,
25.12.2020 tabel suplimentar, 22.01.2021
tabel definitiv consolidat. Relaþii la tel.
0731.043.803. *
CII NICOLAE ELENA GABRIELA lichidator
judiciar in dosarul nr.3740/3/2020 pe rolul
Tribunalului Bucuresti -Secþia a VII-a Civila
notifica intrarea in faliment simplificat a
debitorului SC NANO MEG BUSINESS SRL.
Termene dispuse: 17.12.2020 –admitere
creante; 12.01.2021 –tabel suplimentar;
20.01.2021 –termen contestatii; 08.02.2021
-tabel definitiv consolidat. Termen de
judecata 18.03.2021. *
PRIN sentinta civila nr.736 din data de
05.11.2020 pronunþatã de Tribunalul IasiSecþia II Civilã-Faliment în dosarul
nr.4379/99/2020 (137/2020), în temeiul art.72
alin.6 din Legea 85/2014, s-a dispus
deschiderea procedurii generale a insolventei
impotriva debitoarei S.C. DAMIGRAV METAL
SRL, cu sediul în Com. Tomesti, str.
Stupinelor nr.78A, jud. Iasi, având nr. de
înregistrare în R.C. J22/2032/2011, C.U.I.
29328546, ca urmare a cererii formulate de
cãtre creditorul bugetar D.G.R.F.P.-A.J.F.P.
Iasi. În calitate de administrator judiciar a fost
numitã CONSULTANÞÃ REORGANIZARE
LICHIDARE SPRL, cu sediul în Iaºi, str.
Anastasie Panu nr.27, bl. Moldova 3, et.2,
ap.6. Prin sentinþa susmenþionatã, s-au
stabilit urmãtoarele termene limitã:
-21.12.2020- termen pentru depunerea
cererilor de admitere a creanþelor; declaraþiile
de creanþã însoþite de acte doveditoare se vor
depune în douã exemplare (unul la sediul
Tribunalului Iaºi -Secþia II civilã –Faliment din
Iaºi, str. Elena Doamna nr.1A, care va avea
ataºatã ºi o taxa de timbru în cuantum de 200
lei, iar celãlalt la sediul administratorului
judiciar indicat în antetul prezentei noficãri;
depãºirea termenului fixat pentru declararea
creanþelor atrage decãderea din drepturile
enumerate la art.114 alin.1 din Legea
85/2014; -11.01.2021- termen pentru
verificarea creanþelor, întocmirea, afiºarea ºi
comunicarea tabelului preliminar al
creanþelor; -termen pentru depunerea

contestatiilor la tabelul preliminar este de 7
zile de la publicarea tabelului preliminar in
B.P.I.; -18.01.2021, ora 14:00, pentru
adunarea generalã a creditorilor, ce va avea
loc la sediul administratorului judiciar din Iaºi,
str. Anastasie Panu nr.27, bl. Moldova 3, et.2,
ap.6, cu urmãtoarea ordine de zi: alegerea
comitetului creditorilor, desemnarea
preºedintelui acestuia, desemnarea
administratorului judiciar ºi stabilirea
remuneraþiei administratorului judiciar;
-05.02.2021 -termen pentru solutionarea
eventualelor contestatii la tabelul preliminar si
definitivarea tabelului de creanþe. *
MUREª INSOLVENCY SPRL, cu sediul în
Tg-Mureº, str. G-ral Gh. Avramescu nr.4,
judeþul Mureº, desemnatã prin sentinþei
nr.519/29.09.2017, pronunþatã de Tribunalul
Specializat Mureº, în dosarul nr.479/1371/
2018, în calitate de administrator judiciar al
debitorului PROINVEST SOLUTIONS SRL,
cu Cluj-Napoca str. Eroilor nr.44, ap.6, Jud.
Cluj, CUI 32574931, nr.ORC J12/3828/
2019,în temeiul art.99 raportat la art.100
alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenþei ºi de
insolvenþã, NOTIFICÃ: creditorii societãþii
PROINVEST SOLUTIONS SRL pot proceda
la înscrierea la masa credalã prin depunerea
pânã la 21.12.2020, data poºtei, a unei cereri
de admitere a creanþei asupra debitorului, în
dublu exemplar, anexându-se la aceasta
documentele justificative ale creanþei ºi ale
actelor de constituire de garanþii (dacã este
cazul). Cererea de înregistrare a creanþei ºi
documentele care o însoþesc vor fi depuse la
dosar sau transmise prin poºtã pe adresa pe
adresa Tribunalului Specializat CLUJ, din str.
CALEA DOROBANÞILOR nr.2-4, CLUJNAPOCA, judeþul CLUJ. Cererea va fi însoþitã
de dovada plãþii taxei judiciare de timbru în
sumã de 200 lei. *
C.I.I. Criºan Daniela, lichidator judiciar al S.C.
ABA EUROPE S.R.L., cu sediul in Mangalia,
str.Rozelor, nr.3 bis, bl.G2, sc.B, et.4, ap.36,
jud.Constanþa, CUI 31938465, J13/1504/
2013, NOTIFICÃ creditorilor deschiderea
procedurii de insolvenþã în formã simplificatã,
dosar nr.2413/118/2020, Tribunal Constanta.
Termenele limitã: înregistrare creanþe
28.12.2020, tabel suplimentar 28.01.2021,
tabel definitiv consolidat 28.02.2021. *
ADMINISTRATORUL judiciar al D.D.
PROMOTERM SRL, CUI 5948052, dosar
nr.29127/3/2020 Tribunalul Bucuresti, anunþã
deschiderea procedurii de insolvenþã la data
de 13.11.2020 ºi stabilirea urmãtoarelor
termene limitã: 28.12.2020 înregistrare cereri
admitere creanþe, 11.01.2021 tabel
preliminar, 25.01.2021 tabel definitiv,
15.01.2021 Adunarea Creditorilor. Relaþii la
tel. 0731.043.803. *
INVITATIE DE INREGISTRARE A CERERII
DE ADMITERE A CREANTELOR Lichidatorul judiciar al SC FARMACIA CALENDULA
SRL, CUI RO 2573489, J08/3378/1992
anunta deschiderea procedurii de faliment in
data de 29.10.2020 in dosar nr. 157/62/2015,
pe rolul Tribunalului Braºov, precum si
termenele LIMITA stabilite: a) 10.12.2020 inregistrarea cererii de admitere a creantelor;
b) 07.01.2021 - intocmirea tabelului
suplimentar al creantelor; c) 04.02.2021 definitivarea tabelului consolidat Informatii
suplimentare: 0268/547.255. *
CARPAT INSOLV I.P.U.R.L., cu sediul in
Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr.14-16,
et.5, cam. 11, judet Cluj, tel. 0364.157.296,
fax: 0364.117.186, în calitate de administrator
judiciar al TELOR INVEST S.R.L., conform
Hotararii intermediare nr.4926/2020 din data
de 17.11.2020, pronuntata de catre Tribunalul Bucuresti, in dosar nr.42298/3/2017,
anunþã creditorii societãþii TELOR INVEST
S.R.L., cod unic de inregistrare 34079514, cu
sediul social in Bucureºti, Sectorul 6, str.
Cetatea de Balta, nr.102A, numãr de ordine în
Registrul Comerþului J40/1490/2015, ca prin
Hotararea din data de 17.11.2020 s-a dispus
deschiderea procedurii generale de
insolventa impotriva debitoarei, fiind stabilite
urmatoarele termene limita: a) termenul limitã
pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanþelor asupra averii debitoarei
–29.12.2020; b) termenul limitã pentru
verificarea creanþelor, întocmirea, si
publicarea in BPI a tabelului preliminar de
creante –05.01.2021; c) termenul de
definitivare a tabelului de creante este
19.01.2021; d) Prima Adunare a creditorilor
va avea loc la biroul administratorului judiciar
din Splaiul Unirii, nr.16, et.5, cam. 502, sector
4, Bucuresti, in data de 07.01.2021, ora
12:00. Mentiuni: Cererea de înscriere a
creanþei ºi documentele care o însoþesc vor fi
transmise astfel: i) un exemplar va fi transmis
atat in format scriptic (hartie) la grefa Sectiei a
VII-a Civila a Tribunalului Bucuresti in dosarul
nr.42298/3/2017, cat si in format electronic
(documente PDF de maximum 4MB fiecare)
pe adresa de e-mail a Sectiei a VII-a Civila a
Tribunalului Bucuresti (trb-insolventa@
just.ro); ii) exemplarul destinat practicianului
in insolventa va fi transmis pe adresa de
corespondenta electronica office@ carpat
insolv.ro. Toate înscrisurile depuse la dosar
pot fi consultate la arhiva Tribunalului Bucuresti. Cererea va fi însoþitã de dovada plãþii
taxei judiciare de timbru în sumã de 200 lei. *
INFORMARE. În conformitate cu prevederile
legii apelor nr.107/1996, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, SC Microfruits SRL,
cu sediul social în Bucureºti, Sector 4, Strada
Padeºu Nr. 12, Bloc 10, scara 2, etaj 8, ap. 61,
intenþioneazã sã solicite la AN „APELE
ROMÂNE”- Administraþia Bazinalã de Apã
Argeº-Vedea, Sistemul de Gospodãrire Ilfov Bucureºti, aviz de gospodãrire a apelor,
pentru realizarea lucrãrilor: „Obþinere
autorizaþie de construire pentru sediu
administrativ P+1E Parþial „Data Center”,
împrejmuire ºi utilitãþi”, amplasatã în judeþul
Ilfov, Comuna Brãneºti, Satul Brãneºti,
ªos.Gãrii nr.fn, nr. cad. 1904. Persoanele
care doresc sã obþinã informaþii suplimentare
cu privire la solicitarea avizului de
gospodãrire a apelor, pot contacta solicitantul
de aviz la adresa menþionatã. Persoanele
care doresc sã transmitã observaþii, sugestii
ºi recomandãri se pot adresa solicitantului:
Cristina Racoviþã, telefon: 0740.090.875. *
INFORMARE. În conformitate cu prevederile
legii apelor nr.107/1996, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, SC Microfruits SRL,
cu sediul social în Bucureºti, Sector 4, Strada
Padeºu Nr.12, Bloc 10, scara 2, etaj 8, ap.61,
intenþioneazã sã solicite la AN “Apele
Române”- Administraþia Bazinalã de Apã
Argeº-Vedea, Sistemul de Gospodãrire IlfovBucureºti, aviz de gospodãrire a apelor,
pentru realizarea lucrãrilor: „Construire corp
C3 cu funcþiunea de depozit frigorific, corp C4
cu funcþiunea de anexã, extindere etaj parþial
în volumul clãdirii corp C1, închidere GF ºi
GE, cabinã poartã, puþ forat, împrejmuire”,
amplasatã în judeþul Ilfov, Comuna Brãneºti,
Satul Brãneºti, ªos.Gãrii, Nr.16, nr. cad.
58371, cf. 58371, nr. cad. 56947, cf 56947, nr.
Cad. 59043, cf. 59043. Persoanele care
doresc sã obþinã informaþii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de gospodãrire a
apelor, pot contacta solicitantul de aviz la
adresa menþionatã. Persoanele care doresc
sã transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandãri se pot adresa solicitantului:
Cristina Racoviþã, telefon: 0740.090.875. *
ANUNÞ public privind depunerea solicitãrii de
emitere a acordului de mediu: Le Pain Finno
Star SRL anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul “Înfiinþare unitate
produse de panificaþie, construcþie nouã cu
regim de înãlþime P+1E parþial”, propus a fi
amplasat în Oraºul Mãgurele, Str.Atomiºtilor,
Jud.Ilfov. Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul autoritãþii
competente pentru protecþia mediuluiAgenþia pentru Protecþia Mediului Ilfov,
Str.Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6,
Bucureºti ºi la sediul Le Pain Finno Star SRL,
Str.ªos.Alexandriei, Nr.199H, Sector 5,
Bucureºti, în zilele de Luni-Vineri, între orele

08.00-16.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul autoritãþii competente
pentru protecþia mediului- Agenþia pentru
Protecþia Mediului Ilfov. *
INFORMARE. În conformitate cu prevederile
legii apelor nr.107/1996, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, SC Morex Stones
SRL, cu sediul social în oraº Voluntari, Strada
Floarea Soarelui, Nr.45, Vila 17, Parter,
Camera 1, Judeþ Ilfov, intenþioneazã sã
solicite la AN “Apele Române”- Administraþia
Bazinalã de Apã Argeº-Vedea, Sistemul de
Gospodãrire Ilfov- Bucureºti, aviz de
gospodãrire a apelor, pentru realizarea
lucrãrilor: „Alimentarea cu apã din subteran a
unei pompe de cãldurã (HVAC), pentru
obiectivul: Halã depozitare parter cu birouri
P+1E, utilitãþi ºi împrejmuire teren”,
amplasatã în strada Aeroportului Nr.131-133,
Comuna Mogoºoaia, Judeþ Ilfov. Persoanele
care doresc sã obþinã informatii suplimentare
cu privire la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor, pot contacta solicitantul de
aviz la adresa menþionatã. Persoanele care
doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandãri se pot adresa solicitantului:
Mokdad Ahmad, telefon: 0763.938.393. *
ANUNÞ public 3. Gramaticu Eftimie ºi
Gramaticu Mirela, cu domiciliul în municipiul
Bucureºti, str.Arh.Hîrjeu, nr.11, sector 2,
titulari ai planului/programului: Construire
clãdire cu locuinþe colective regim de înãlþime
S+P+2E+3Er, spaþiu tehnic la subsol, cu POT
propus =48% ºi CUT propus =2.3 în
localitatea Bucureºti, str.Arh.Hîrjeu, nr.9,
sector 2, anunþã publicul interesat asupra parcurgerii etapei de încadrare în cadrul ºedinþei
Comitetului Special Constituit din data de
17.11.2020, urmând ca planul/ programul sã
fie supus procedurii de adoptare fãrã aviz de
mediu. Comentariile privind decizia etapei de
încadrare se primesc în scris la sediul APM
Bucureºti, în termen de 10 zile calendaristice
de la publicarea anunþului. *
ANUNÞ public 3. Gramaticu Eftimie ºi
Gramaticu Mirela, cu domiciliul în municipiul
Bucureºti, str.Arh.Hîrjeu, nr.11, sector 2,
titulari ai planului/programului: Supraetajare
construcþie existentã la regim final înãlþime
S+P+1E+M, cu POT existent/propus =59% ºi
CUT propus =1.8 în localitatea Bucureºti,
str.Arh.Hîrjeu, nr.11, sector 2, anunþã publicul
interesat asupra parcurgerii etapei de
încadrare în cadrul ºedinþei Comitetului
Special Constituit din data de 17.11.2020,
urmând ca planul/programul sã fie supus
procedurii de adoptare fãrã aviz de mediu.
Comentariile privind decizia etapei de
încadrare se primesc în scris la sediul APM
Bucureºti, în termen de 10 zile calendaristice
de la publicarea anunþului. *
CASA schimb valutar. Curs valutar
negociabil pentru sume mari, minim 1000 E ,
tel.0722.663.224**
COMPUN scurte poezii in Limba Engleza, 5
E, 4customersoffice@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.
1199/18 NOIEMBRIE 2020 CONVOCAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.
ANTECO S.A. Ploiesti in data de 18/19
IANUARIE 2021 Consiliul de Administratie al
Societatii ANTECO S.A., cu sediul social in
Ploiesti, str. Lamiitei, nr. 2, jud. Prahova, cod
de identificare fiscala RO 1351808,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului
de pe langa Tribunalul Prahova sub nr.
J29/96/1991 (denumita in continuare
“Societatea”), intrunit in sedinta din data de 18
NOIEMBRIE 2020, in temeiul dispozitiilor
Legii Societatilor Comerciale nr. 31/1990,
republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr.
5/2018 precum si ale Actului Constitutiv al
Societatii, CONVOACA La sediul Societatii
din municipiul Ploiesti , str. Lamiitei , nr.2 ,
Judetul Prahova , cod postal 100185 ,
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Societatii la data de 18 IANUARIE 2021ora
10.00 . In cazul in care adunarea nu se va
putea tine datorita neindeplinirii cvorumului a
doua convocare este stabilita pentru data de
19 IANUARIE 2021 , in acelasi loc, la aceeasi
ora si cu aceeasi Ordine de Zi. La Adunarea
Generala Ordinara sunt indreptatiti sa
participe si sa voteze actionarii inregistrati in
Registrul Actionarilor tinut de S. Depozitarul
Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de 7
IANUARIE 2021 , considerata data de
referinta. ORDINE DE ZI : 1.Prezentarea,
discutarea si aprobarea situatiilor financiare
anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti
incheiate pentru exercitiul financiar 2018.
2.Aprobarea Contului de profit si pierderi
aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE
2018 – 31 DECEMBRIE 2018 . 3.Aprobarea
modalitatilor de repartizare a profitului obtinut
in exercitiul financiar 1IANUARIE 2018 – 31
DECEMBRIE 2018.Propunerea Consiliului
de Administratie este urmatoarea : profitul
obtinut in cursul exercitiului financiar 2018 in
cuantum de 49.494,00 RON poate fi
repartizat astfel : rezerve legale 5% - 2.474,70
RON si acoperirea pierderii din anii anteriori
95% - 47.019,30 RON. 4. Aprobarea Raportului Administratorilor aferent exercitiului
financiar IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE
2018 . 5. Prezentarea Raportului de Audit
intocmit in legatura exercitiului financiar 1
IANUARIE 2018 – 31 DECEMBRIE 2018.
6.Aprobarea descarcarii de gestiune a
membrilor Consiliului de Administratie al
societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru
exercitiul financiar 2018. 7. Prezentarea,
discutarea si aprobarea situatiilor financiare
anuale ale Societatii ANTECO S.A. Ploiesti
incheiate pentru exercitiul financiar 2019. 8.
Aprobarea Contului de profit si pierderi
aferent exercitiului financiar 1 IANUARIE
2019 – 31 DECEMBRIE 2019 . 9.Aprobarea
modalitatilor de repartizare a profitului obtinut
in exercitiul financiar 1IANUARIE 2019 – 31
DECEMBRIE 2019.Propunerea Consiliului
de Administratie este urmatoarea : profitul
obtinut in cursul exercitiului financiar 2019 in
cuantum de 48.593,00 RON poate fi
repartizat astfel : rezerve legale 5% - 2.429,65
RON si acoperirea pierderii din anii anteriori
95% - 46.163,35 RON. 10. Aprobarea Raportului Administratorilor aferent exercitiului
financiar 1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019 . 11. Prezentarea Raportului de
Audit intocmit in legatura exercitiului financiar
1 IANUARIE 2019 – 31 DECEMBRIE 2019.
12.Aprobarea descarcarii de gestiune a
membrilor Consiliului de Administratie al
societatii ANTECO S.A. Ploiesti pentru
exercitiul financiar 2019. 14.Alegerea a 2
dintre membrii Consiliului de Administratie .
Mandatul acestora a incetat ca urmare a
promovarii de catre actionarul S.I.F. Banat –
Crisana a actiunii in anularea Hotararii A.G.A.
in care au fost alesi cei 2 membrii C.A. (
Hotararea A.G.O.A. nr. 2/26 SEPTEMBRIE
2019 contestata in cadrul dosarului nr.
5618/105/2019 si Hotararea A.G.O.A. nr.
4/17 DECEMBRIE 2019 contestata in cadrul
dosarului nr. 1272/105/2020). 15.Stabilirea
valorii nete a indemnizatiei membrilor
Consiliului de Administratie incepand din luna
IANAUARIE 2021. 16. Imputernicirea unei
persoane care sa semneze in fata notarului
public, al avocatilor si oricaror altor persoane
fizice sau juridice toate hotararile adoptate si
sa intreprinda toate demersurile necesare in
relatiile cu Oficiul Registrului Comertului,
Monitorul Oficial, A.S.F. si BVB , etc. . 17.
Stabilirea datei de 10 FEBRUARIE 2021 ca
data de inregistrare pentru identificarea
actionarilor asupra carora se rasfrang
efectele Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor, si a datei de 9 FEBRUARIE 2021
ca « ex date « . Documentele informative
referitoare la Ordinea de Zi a A.G.O.A. vor fi
disponibile incepand cu data de 20
NOIEMBRIE 2020, in zilele lucratoare, la
registratura de la sediul social al Societatii
situat in Municipiul Ploiesti , str. Lamiitei, nr. 2,
jud. Prahova si in format electronic pe
website-ul Societatii la adresa http://www.
scaunesimeselemn.ro/index.php?p=8.

Actionarii pot primi, la cerere, copii ale
documentelor referitoare la punctele incluse
pe ordinea de zi A.G.O.A.. Unul sau mai multi
actionari reprezentand, individual sau
impreuna, cel putin 5 % din capitalul social al
Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata
Consiliului de Administratie al Societatii
introducerea unor puncte suplimentare pe
Ordinea de Zi a A.G.O.A., si sa prezinte
proiecte de hotarare pentru punctele incluse
sau propuse spre a fi incluse pe Ordinea de Zi
a A.G.O.A.. Propunerile privind introducerea
de noi puncte pe Ordinea de Zi vor trebui
insotite de o justificare si/sau de un proiect de
hotarare propus spre adoptare. Propunerile
privind introducerea de noi puncte pe Ordinea
de Zi a A.G.O.A. si justificare si/sau proiectele
de hotarare pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe Ordinea de Zi a
A.G.O.A. vor fi: a) transmise prin orice forma
de curierat cu confirmare de primire si
inregistrate la Registratura Societatii, sau
transmise prin e-mail cu semnatura
electronica extinsa incorporata conform Legii
nr. 455/2001 privind semnatura electronica,
la adresa : office@anteco.ro pana la data de
21 DECEMBRIE 2020 ,ora 10.00. Ambele
modalitati de transmitere trebuie sa contina
mentiunea scrisa in clar si cu majuscule
“PENTRU A.G.O.A. DIN DATA DE 18/19
IANUARIE 2021,ORA 10,00”. b) in cazul
actionarilor persoane fizice, insotite de copiile
actelor de identitate ale actionarilor (actele de
identitate trebuie sa permita identificarea
actionarilor in Registrul Actionarilor Societatii
tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A.),
iar in cazul actionarilor persoane juridice de
copia cartii de identitate a reprezentantului
legal, impreuna cu certificatul constatator, in
original sau copie conforma cu originalul,
eliberat de Registrul Comertului sau orice alt
document, in original sau in copie conforma
cu originalul, emis de catre o autoritate
competenta din statul in care actionarul este
inmatriculat legal si care atesta calitatea de
reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3
luni raportat la data publicarii Convocatorului
A.G.O.A.. Documentele care atesta calitatea
de reprezentant legal intocmite intr-o limba
straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite
de o traducere, realizata de un traducator
autorizat, in limba romana sau limba engleza.
Actionarii Societatii pot adresa intrebari in
scris, in limba romana sau limba engleza,
privind punctele de pe Ordinea de Zi a
A.G.O.A.. Intrebarile in scris privind punctele
de pe Ordinea de Zi a A.G.O.A. vor fi
transmise si inregistrate la Registratura
Societatii prin orice forma de curierat cu
confirmare de primire, sau prin e-mail la
adresa office@anteco.ro cu semnatura
electronica extinsa incorporata conform Legii
nr. 455/2001 privind semnatura electronica,
pana la data de 15 IANUARIE 2021 , ora
10.00, cu mentiunea scrisa in clar si cu
majuscule“PENTRU A.G.O.A. DIN DATA DE
18/19 IANUARIE 2021,ORA 10,00”. .
Raspunsurile vor fi disponibile pe pagina web
a Societatii la adresa http://www.scaune
simeselemn.ro/index.php?p=8. Actionarii
Societatii vor transmite intrebarile in scris
privind punctele de pe ordinea de zi A.G.O.A.,
in cazul actionarilor persoane fizice, insotite
de copiile actelor de identitate ale actionarilor
(actele de identitate trebuie sa permita
identificarea actionarilor in Registrul
Actionarilor Societatii tinut si eliberat de
Depozitarul Central S.A.), iar in cazul
actionarilor persoane juridice de copia cartii
de identitate a reprezentantului legal,
impreuna cu certificatul constatator, in
original sau copie conforma cu originalul,
eliberat de Registrul Comertului sau orice alt
document, in original sau in copie conforma
cu originalul, emis de catre o autoritate
competenta din statul in care actionarul este
inmatriculat legal si care atesta calitatea de
reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3
luni raportat la data publicarii Convocatorului
A.G.O.A.. Documentele care atesta calitatea

de reprezentant legal intocmite intr-o limba
straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite
de o traducere, realizata de un traducator
autorizat, in limba romana sau limba engleza.
Actionarii inscrisi la data de referinta 7
IANUARIE 2021 in Registrul Actionarilor
Societatii tinut si eliberat de Depozitarul
Central S.A. pot participa la A.G.O.A. si pot
vota: i) personal - vot direct; ii) prin
reprezentant, cu imputernicire speciala sau
generala; iii) prin corespondenta. Formularul
de imputernicire speciala: a) poate fi obtinut,
in limba romana si limba engleza, incepand
cu data de 20 NOIEMBRIE 2020, de la
Registratura Societatii si de pe pagina web a
Societatii (http://www.scaunesimeselemn.
ro/index.php?p=8); b) va contine modalitatea
de identificare a calitatii de actionar si numarul
de actiuni detinute, precum si mentiunea de
vot ,,pentru” sau ,,impotriva” sau ,,abtinere” a
fiecarei probleme supuse aprobarii; c) va fi
completat de actionar in trei exemplare: unul
pentru actionar, unul pentru reprezentant si
unul pentru Societate. Imputernicirea
generala va putea fi acordata de actionar, in
calitate de client, doar unui intermediar sau
unui avocat. Imputernicirile speciale si
generale vor fi transmise, in original, in limba
romana sau limba engleza, de actionar la
Registratura Societatii , prin orice forma de
curierat cu confirmare de primire pana cel
tarziu la data de 15 IANUARIE 2020 , ora
10.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in
clar si cu majuscule“PENTRU A.G.O.A. DIN
DATA DE 18/19 IANUARIE 2021,ORA
10,00”, impreuna cu copia actului de
identitate a actionarului (in cazul actionarilor
persoane fizice actul de identitate, respectiv
in cazul persoanelor juridice, actul de
identitate al reprezentantului legal) dupa caz,
impreuna cu certificatul constatator, in
original sau copie conforma cu originalul,
eliberat de Registrul Comertului sau orice alt
document, in original sau in copie conforma
cu originalul, emis de catre o autoritate
competenta din statul in care actionarul este
inmatriculat legal si care atesta calitatea de
reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3
luni raportat la data publicarii Convocatorului
A.G.O.A.. In cazul in care reprezentantul este
o institutie de credit care presteaza servicii de
custodie si prezinta o imputernicire speciala,
aceasta trebuie semnata de actionar care va
fi insotita, in mod obligatoriu, de o declaratie
pe proprie raspundere data de institutia de
credit care a primit imputernicirea de
reprezentare, prin imputernicirea speciala,
din care sa reiasa ca: a) institutia de credit
presteaza servicii de custodie pentru
respectivul actionar; b) instuctiunile din
imputernicirea speciala sunt identice cu
instructiunile din cadrul mesajului SWIFT
primit de institutia de credit pentru a vota in
numele respectivului actionar; c) imputernicirea speciala este semnata de catre
actionar. Imputernicirile speciale si generale
pot fi transmise si prin e-mail la adresa:
office@anteco.ro cu semnatura electronica
extinsa incorporata, conform Legii nr.
455/2001 privind semnatura electronica,
astfel incat acestea sa fie receptionate pana
cel tarziu la data de 15 IANUARIE 2021 , ora
10.00. La completarea imputernicirilor
speciale si generale, actionarii trebuie sa tina
cont de posibilitatea completarii/actualizarii
ordinii de zi, caz in care aceste documente vor
fi actualizate si disponibilizate pana cel tarziu
la data de 23 DECEMBRIE 2020, ora 10.00.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la
A.G.O.A. este permis prin simpla proba a
identitatii acestora dupa cum urmeaza: a) in
cazul actionarilor persoane fizice pe baza
actului de identitate; b) in cazul persoanelor
juridice, pe baza prezentarii unei copii a
certificatului constatator sau echivalent si a
actului de identitate al reprezentantului legal
sau, dupa caz, a documentelor care atesta
calitatea de reprezentant legal al persoanei
juridice; c) in cazul participarii prin
reprezentant conventional, documentele

prevazute la lit. a) sau b) la care se adauga
imputernicirea speciala sau generala.
Calitatea de reprezentant legal se dovedeste
prin prezentarea unui certificat constatator,
eliberat de Registrul Comertului (sau de catre
alta institutie avand o autoritate similara din
tara de rezidenta a actionarului persoana
juridica straina), in original sau copie
conforma cu originalul, cu o vechime de cel
mult 3 luni raportat la data publicarii
Convocatorului A.G.O.A.. Documentele care
atesta calitatea de reprezentant legal
intocmite intr-o limba straina, alta decat limba
engleza, vor fi insotite de o traducere,
realizata de un traducator autorizat, in limba
romana sau limba engleza. Actionarii
Societatii au posibilitatea de a vota prin
corespondenta, inainte de A.G.O.A., prin
utilizarea formularului de buletin de vot pentru
votul prin corespondenta (,,Buletin de vot prin
corespondenta”). Buletinul de vot prin
corespondenta: a) poate fi obtinut, in limba
romana si limba engleza, incepand cu data de
20 NOIEMBRIE 2020, de la Registratura
Societatii si de pe pagina web a Societatii
http://www.scaunesimeselemn.ro/index.php
?p=8 b) va contine modalitatea de identificare
a calitatii de actionar si numarul de actiuni
detinute, precum si mentiunea de vot ,,pentru”
sau ,,impotriva” sau ,,abtinere” a fiecarei
probleme supuse aprobarii. Buletinele de vot
prin corespondenta vor fi transmise , in
original, in limba romana sau limba engleza,
prin orice forma de curierat cu confirmare de
primire la Registratura Societatii , sau prin
e-mail cu semnatura electronica extinsa
incorporata conform Legii nr. 455/2001
privind semnatura electronica la adresa
office@anteco.ro, pana cel tarziu la data de
15 IANUARIE 2021, ORA 10,00. Buletinele
de vot, completate si semnate, vor fi
transmise insotite de copia actului de
identitate a actionarului (in cazul actionarilor
persoane fizice actul de identitate, respectiv
in cazul persoanelor juridice, actul de
identitate al reprezentantului legal) dupa caz,
impreuna cu certificatul constatator, in
original sau copie conforma cu originalul,
eliberat de Registrul Comertului sau orice alt
document, in original sau in copie conforma
cu originalul, emis de catre o autoritate
competenta din statul in care actionarul este
inmatriculat legal si care atesta calitatea de
reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3
luni raportat la data publicarii Convocatorului
A.G.O.A.. La completarea buletinelor de vot
prin corespondenta, actionarii trebuie sa tina
cont de posibilitatea completarii/actualizarii
Ordinii de Zi, caz in care aceste documente
vor fi actualizate si disponibilizate pana cel
tarziu la data de 23 DECEMBRIE 2020 ,ORA
10,00. Buletinele de vot, imputernicirile
speciale sau generale care nu sunt primite la
Registratura SOCIETATII sau prin e-mail
pana la data de 15 IANUARIE 2021,ORA
10,00 nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in A.G.O.A..
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul
S. ANTECO S.A. sau la numarul de telefon
0244/543088, intre orele 10:00 - 16:00 .
CONVOCATOR Administratorul Unic al SC
INTERCAPITAL INVEST SA cu sediul social
in Bucuresti, Sector 1, Str. Muntii Tatra nr.
4-10, Etaj 1, Birou 5B, inregistrata la Registrul
Comertului Bucuresti sub nr. J40/6447/1995,
CUI RO7631041 („Societatea”), in temeiul
art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990
convoaca: Adunarea Generala Extraordinara
a Actionarilor in data de 21.12.2020, ora
12:00 la sediul social al societatii din Str.
Muntii Tatra nr. 4-10, Etaj 1, Birou 5B, Sector
1, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Schimbarea
sediului social al Societatii din Municipiul
Bucuresti, Str. Muntii Tatra nr. 4-10, Etaj 1,
Birou 5B, Sector 1 la adresa din Municipiul
Bucuresti, Sector 1, Str Buzesti 75-77, etaj 9,
Birou 5. 2. Modificarea Actului Constitutiv al
Societatii, respectiv a art. 2, ca urmare a

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

(continuare în pagina 7)

PAGINA 7 Vineri, 20 noiembrie 2020

BURSA, NR. 224

ANUNTURI DIVERSE
A.G.A.
(urmare din pagina 6)
aprobarii propunerii de la punctul 1 de mai
sus. 3. Actualizarea Actului Constitutiv al
Societatii ca urmare a aprobarii punctului 1 de
pe ordinea de zi a Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor Societatii. 4.
Aprobarea mandatarii unei persoane in
vederea semnarii Actului Constitutiv
actualizat, a Hotararii Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor Societatii,
precum si a oricaror acte necesare in vederea
indeplinirii tuturor formalitatilor pentru
inregistrarea si aducerea la indeplinire a
hotararii AGEA, inclusiv pentru efectuarea
formalitatilor de publicare si inregistrare a
acesteia la Registrul Comertului sau orice alta
institutie. Aceasta persoana poate delega
toate sau o parte din puterile conferite mai sus
oricarei persoane pentru a indeplini acest
mandat. In cazul in care la prima convocare
nu va fi intrunit cvorumul necesar adoptarii
deciziilor, o noua Adunare Generala
Extraordinara a Actionarilor va avea loc in
data de 22.12.2020 de la ora 12:00 la aceeasi
adresa. Sunt invitati sa participe actionarii
inscrisi in registrul actionarilor la data de
12.12.2020. ADMINISTRATOR UNIC
LUCIAN CONSTANTIN CIOFOAIA. *

LICITATII BRM
“BURSA ROMANA DE MARFURI,
organizeaza in data de 26.11.2020, ora 12.00
online, procedura de licitate deschisã, urmata
de final electronic prin care SOCIETATEA DE
TRANSPORT BUCUREªTI STB SA in
conformitate cu prevederile Legii nr.357/2005
privind bursele de marfuri si ale Regulamentului BRM privind vânzarea de bunuri procedura de licitaþie privind vânzarea de
„Deseu argint (pastile) detinute de STB SA”,
conform prevederilor din Caietul de sarcini.
Termen depunere oferte pana la data de
26.11.2020 ora 10.00. Informatii privind
desfasurarea procedurii la telefon:
021/317.47.45; 021/316.17.59.” *

LICITATII
ANUNT de licitatie publica cu strigare EURO
INSOL, lichidator judiciar al Regiei Autonome
pentru Activitati Nucleare (RAAN)
organizeaza in data de 10.12.2020 la sediul
RAAN din str. Nicolae Iorga nr. 1, Drobeta
Turnu Severin, judetul Mehedinti, licitatii
publice cu strigare avand ca obiect
valorificarea urmatoarelor bunuri: ? 24
Vagoane Tip Zaes, Zas, Zacs plecand de la
pretul de 350.784 euro + TVA; Licitatia va
incepe la ora 13,00, iar pretul caietului de
sarcini este 1.500 lei + TVA ? 20 Vagoane Tip
Uces, plecand de la pretul de 119.971 euro +
TVA; Licitatia va incepe la ora 14,00, iar pretul
caietului de sarcini este 1.000 lei + TVA
Caietele de sarcini privind conditiile de
participare la licitatie pot fi achizitionate de la
sediul RAAN din str. Nicolae Iorga nr. 1,
Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti,
dupa plata contravalorii acestora in contul
RO86 UGBI0000552006027RON . Persoanele interesate pot obtine informatii suplimentare la telefoanele: 0758.27.95.21, 0723
.613.516 sau e-mail: adina.cioica@raan.ro si
adrian.munteanu@euroinsol.eu *
LICHIDATORUL judiciar al SC KABIBU
SRL-IN FALIMENT, dosar 7837/62/2013,
organizeaza licitatie publica pentru vanzarea
imobilelor situate in loc.Cartisoara, jud. Sibiu
respectiv: Lot teren suprafata de 1500 mp,
2500 mp, 2800 mp, si 1300 mp. Pretul de
pornire al licitatiei este de 21.060 euro +TVA.
-Licitatiile vor avea loc la ora 14 in fiecare zi de
miercuri, incepand cu data de 25.11.2020 (in
data de 23 si 30 decembrie 2020 nu se
organizeaza licitatii) si finalizand cu data de
10.02.2021 la sediul lichidatorului judiciar
indicat in publicatia de vanzare. -Informatii la:
0746135105; ww.accountingone.ro. *
“LICHIDATORUL judiciar al debitoarei S.C.
MYO-O SA, ce face obiectul dos.nr.
14725/3/2014, al TB Sectia a VII-a Civila,
anunta intentia de vanzare a creantei in suma
de 31,800.68 euro si 4,277 lei detinute asupra
debitoarei AUTORITATEA PENTRU
ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI.
Vanzarea este de tip competitiv si se face prin
colectare de oferte in plic sigilat cu confirmare
de primire, ce vor fi transmise la sediul
lichidatorului din Bucuresti, str.George
Enescu, nr.36, bl.6B, sc.1, et.3, ap.8, sector 1.
Pretul de incepere a licitatiilor este de 89.000
lei. Se organizeaza trei seturi a cate doua
sedinte de licitatie saptamanale in perioada
26.10.2020-14.01.2021. Vor participa la
licitatiile saptamanale plicurile care ajung la
destinatie pina in ziua de joi a fiecarei
saptamani. Relatii la tel.: 0724/577.934.” *
TITANIC SPRL, lichidator judiciar al S.C.
RODALSPORT SRL , numit în dosarul nr.
3171/95/2015 al Tribunalului Gorj,
organizeazã licitaþie publicã conform art.154
alin 2 din Leg. 85/2006 pentru valorificarea
bunurilor mobile la preþul redus cu 75% faþã
de preþul stabilit prin evaluare, respectiv –
autoturism DAEWOO Nubira - pret evaluare
5077 lei si vitrine expunere marfa - preþ
evaluare 2400 lei. ªedinþele de licitaþie au loc
începând cu data de 25.11.2020, ora 1200 , la
sediul lichidatorului judiciar din Tg Jiu, str.
Siretului, bl. 17, parter, reluându-se dupã caz,
în fiecare sãptãmânã pânã la valorificare.
Informaþii suplimentare se pot obþine la sediul
lichidatorului judiciar, sau la telefoanele:
0253/212050, 0766316153, 0766316218. *
SC GREEN BIO LAND SRL IN FALIMENT
anunþã vânzarea prin licitaþie publicã a
bunurilor (stocuri de marfã-maºini,
calculatoare, mobilier magazin aparat
medicina complementara, cuptor, dospitor),
preþul de pornire la licitaþie 6.500 euro plus
TVA. Caietul de sarcini la sediul societãþii din
Tg.Mureº, str.Marton Aron, nr.3, ap.4.
Licitaþiile - în fiecare zi de vineri, orele 10,00 la
sediul
lichidatorului.
Informaþii
tel.nr.265263554; 0723299897. *
INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator
judiciar al SC OXIROM SRL vinde la licitaþie
publicã, în data de 16.12.2020, ora 1200,
urmãtorul imobil situat în Orãºtie, str. Ghe.
Lazãr, nr. 2, jud. Hunedoara, (în incinta
fostului FAVIOR VIDRA S.A.), spaþiu
industrial construit în1960 ºi renovat ulterior,
cu instalaþiile sanitare recondiþionate în
totalitate, încãlzire proprie cu suflante
montate în tavane, iar în birouri cu radiatoare
din aluminiu. „Halã Secþie Velur” –CORP A,
compusã din: - Secþie velur înscrisã în CF
Orãºtie nr. 60069-C1-U1, nr. cadastral
1062-C1-U1, CF nr. 60069-C1-U2, nr.
cadastral 1062-C1-U2, CF nr. 60069-C1-U3,
nr. cadastral 1062-C1-U3, CF nr.
60069-C1-U4, nr. cadastral 1062-C1-U4 ºi
teren aferent înscris în CF 60069 nr. cadastral
1062; - Atelier confecþii înscris în CF Orãºtie
nr. 60706, nr. cadastral 1065-C1 ºi teren
aferent înscris în CF 60706 nr. cadastral
1065. Preþul de pornire a licitaþiei este de
590.635 lei + t.v.a. Garanþia de participare la
licitaþie este de 10% din valoarea imobilului
pentru care se liciteazã. Caietul de sarcini ºi
orice alte informaþii sunt la dispoziþia
eventualilor cumpãrãtori la telefon:
0741.018059 sau 0254-226006. *
SUBSCRISA CITR Filiala Galati SPRL în
calitate de lichidator judiciar al Apasco SA (în
faliment, in banckruptcy, en fallite), cu sediul
în comuna Mãneciu, str. Tabla Buþii nr. 283,
jud. Prahova, înregistratã la ONRC sub nr.
J29/621/1991 ºi CUI RO1305127, anuleazã
licitaþia publicã competitivã cu strigare cu preþ
în urcare, organizatã în data de 20.11.2020,
ora 12:00, datoritã unor vicii de procedurã,
pentru valorificarea activului: 1. Teren
extravilan în suprafaþã de 80.000 mp Com.
Bilciuresti, inscris in CF 946, numar cadastral
946 tarla 13, parcela 61, jud. Damboviþa Preþ
de pornire 11.200 euro fãrã TVA. În cazul
celorlalte active conform anunþului publicat în
ziarul Bursa din data de 12.11.2020, licitaþiile

vor rãmãne valabile a fi organizate în data de
20.11.2020 ora 12:00. Cu privire la TVA se vor
aplica prevederile legale în vigoare. Licitaþiile
pentru acest bun imobil vor fi reluate în data
de 27.11.2020, ora 12:00 la sediul
lichidatorului judiciar din Bucureºti, str. Maior
Gheorghe ªonþu nr. 6, et. 3, sector 1. În caz
de neadjudecare, se va mai organiza o
licitaþie în data de 04.12.2020, în aceleaºi
condiþii de preþ, orã ºi locaþie. 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
procedurii de valorificare. Documentaþia de
înscriere la licitaþie va trebui depusã, cu opis
semnat, pânã la ora 12:00 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 APASCO, la telefon
0732.014.441 sau la adresa de e-mail
florin.burta@citr.ro. *
EXPERT INSOLVENÞÃ SPRL Filiala
Bucureºti, în calitate de lichidator judiciar al
MONTPLAST SRL (în faliment), organizeazã
licitaþie publicã competitivã cu strigare, cu
respectarea Legii nr. 85/2014 ºi a
regulamentului de licitaþie, pentru vânzarea
urmãtorului bun imobil: Teren intravilan, situat
în com. Floreºti, jud. Prahova, în suprafaþã de
6.660 mp, înscris în CF Nr. 21392, Nr. Cad.
21392, care se vinde la pretul de 13.300 Euro.
(preþul de pornire nu conþine TVA, acesta
urmând a fi calculat conform prevederilor
Codului Fiscal la data transferului dreptului de
proprietate). Detalierea bunului se regãseºte
în caietul de sarcini, iar preþul unui caiet de
sarcini este 2.000 lei +TVA. Pentru acest bun,
licitatia va avea loc in data de: 08.12.2020, ora
15.00 la sediul lichidatorului judiciar, din
Bucureºti, Str. Turturelelor, nr. 11A, sector 3,
complex Phoenicia Business Center, corp C,
et. 5. În caz de neadjudecare, licitaþia se va
repeta în data de 15.12.2020; 19.01.2021;
26.01.2021, cu acelaºi preþ de pornire, la
aceeaºi locaþie ºi orã. Garanþia de participare
este de 10% din preþul de pornire. Caietul de
sarcini poate fi achiziþionat de la sediul
lichidatorului judiciar EXPERT INSOLVENÞÃ
SPRL Filiala Bucureºti, situat în Bucureºti,
Str. Turturelelor, Nr. 11A, sector 3, complex
Phoenicia Business Center, corp C, et. 5.
Documentaþia de înscriere la licitaþie va trebui
depusã la registratura lichidatorului judiciar cu
cel puþin 24 de ore înainte de data ºi ora
organizãrii licitaþiei. Condiþiile pe care trebuie
sã le îndeplineascã ofertanþii pentru
participarea la licitaþie, sunt precizate în
Regulamentul cuprinzând instrucþiunile de
desfãºurare a licitaþiei, care este anexã la
Caietul de sarcini. Cei interesaþi pot obþine
date suplimentare ºi informaþii la adresa de
e-mail bucuresti@expertinsolventa.ro ºi la
numãrul de telefon: 0724.348.732. *
EXPERT INSOLVENTA SPRL Filiala
Bucureºti, în calitate de lichidator judiciar al
ECE ROMANIA SRL (în faliment),
organizeazã licitaþie publicã competitivã cu
strigare, cu respectarea Legii nr. 85/2006 ºi a
regulamentului de licitaþie, pentru vânzarea
urmãtoarelor bunuri: Terenuri extravilane, cu
suprafata de 3500 mp, respectiv 1800 mp,
amplasate în extravilanul localitãþii Chiºcani,
Jud. Brãila, care se vând individual astfel:
-teren extravilan, CF nr. 71460 T72 P 427/33
-în suprafaþã de 3500 mp la valoarea de 9.450
Euro; -teren extravilan, CF nr. 70747 T72 P
427/31 -în suprafaþã de 1800 mp la valoarea
de 4.860 Euro. (preþul de pornire nu conþine
TVA, acesta urmând a fi calculat conform
prevederilor Codului Fiscal la data
transferului dreptului de proprietate).
Detalierea bunurilor se regãseºte în caietul
de sarcini, iar preþul unui caiet de sarcini este
500 lei +TVA. Licitaþia va avea loc în data de:
12.01.2021, ora 16:00, la sediul lichidatorului
judiciar din Str. Turturelelor, nr. 11A,
Phoenicia Business Center, corp C, et. 5,
sect. 3, Bucuresti. În caz de neadjudecare,
licitaþia se va repeta în data de 26.01.2021;
09.02.2021; 16.02.2021 cu acelaºi preþ de
pornire, la aceeaºi locaþie ºi orã. Garanþia de
participare este de 10% din preþul de pornire.
Caietul de sarcini poate fi achiziþionat de la
sediul lichidatorului judiciar EXPERT
INSOLVENTA SPRL Filiala Bucureºti, Str.
Turturelelor, Nr. 11A, Phoenicia Business
Center, corp C, et. 5, sect. 3. Documentaþia
de înscriere la licitaþie va trebui depusã la
registratura lichidatorului judiciar cu cel puþin
24 de ore înainte de data ºi ora organizãrii
licitaþiei. Condiþiile pe care trebuie sã le
îndeplineascã ofertanþii pentru participarea la
licitaþie, sunt precizate în Regulamentul
cuprinzând instrucþiunile de desfãºurare a
licitaþiei, care este anexã la Caietul de sarcini.
Cei interesaþi pot obþine date suplimentare ºi
informaþii la adresa de e-mail bucuresti@
expertinsolventa.ro ºi la numarul de telefon:
0724.348.732. *
ARGIROM INTERNATIONAL SA – in
faliment - vinde prin licitatie publica cu strigare
bunul mobil constand in autoturism Renault
Megane Classic, an de fabricatie 2001, nr. de
inmatriculare B-28-AYS, identificat in
patrimoniul societatii debitoare. Preþul de
pornire la licitaþie al bunului este 2.797 lei
exclusiv TVA, conform Hotararii Adunarii
creditorilor din data de 23.09.2020. Prima
vanzare a bunului mobil se va organiza la
data de 25.11.2020, ora 15.00, iar in cazul in
care bunul mobil nu se vinde la primul termen
de licitatie, se vor organiza alte 7 (sapte)
licitatii, saptamanal, in fiecare zi de miercuri,
la aceeasi ora, in aceleasi conditii, in urmatoarele zile: 02.12.2020, 09.12.2020,
16.12.2020, 23.12.2020, 30.12.2020, 06.01.
2021, 13.01.2021. Locul de desfasurare a
licitatiilor este la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Bd.Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.5,
ap.47, sector 3, unde se vor depune
documentele de inscriere la licitatie
mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu
pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Caietul de
sarcini este in valoare de 100 lei exclusiv TVA,
iar taxa de inscriere la licitatie este de 50 lei.
Caietul de sarcini se poate achizitiona de la
sediul lichidatorului judiciar, fiind obligatoriu
pentru toti participantii. Relatii suplimentare la
tel. 021.320.14.84 / 85. *
CII Atanase Mariana, lichidator judiciar al SC
Raridim Top SRL, organizeaza licitaþie pentru
vanzarea bunurilor mobile: autoturism
VOLKSW AGEN PASSAT, an 2010,
carburant motorina – 2.394,00 euro+TVA si
autoturism VOLSWAGEN CADDY, an 2008,
carburant motorina 1.272,00 euro+TVA.
Licitatia se va organiza in Constanta, str.C-tin
Hurmuzache, nr.33, la data de 25.11.2020,
h14.00. In cazul neadjudecarii, se vor mai
organiza licitatii la data de 02/12/2020 si
09/12/2020. Garantia de participare la licitatie
este de 10% din pret de pornire. Detalierea
completa a activului cat si conditiile pe care
trebuie sa le indeplineasca ofertantii pentru
participare la licitatie se regasesc in caietul de
sarcini aferent procedurii de lichidare. Relaþii
suplimentare la 0727/75.38.71, e-mail:
mariana_niram@yahoo.com. *
CABINET Individual de Insolventa Cutov
Alina lichidator judiciar al S.C. Adi Cost S.R.L.
in faliment, cu sediul în loc.Facaeni, str.Calea
Fetesti nr.154, J21/236/2003, CUI 15493217,
organizeaza licitatie publica cu strigare in ziua
de 27.11.2020 orele 14.00 in localitatea
Constanta, str.Castanilor nr.20, mansarda,
pentru valorificarea urmatoarelor bunuri
mobile si imobile: 1. spatiu comercial bar
situat in com.Facaeni, jud.Ialomita, an PIF
2011, cu regim inaltime parter in suprafata
construita de 136,50 mp, la pretul de 75.341
lei fara TVA. TVA-ul va fi aplicat conform
legislatiei in vigoare; 2. placa compactoare –
338 lei; instrumente muzicale – 771 lei; ciocan
rotopercutor – 648 lei; masina taiat motor
termic – 810 lei; mai compactor – 1.346 lei; led
TV – 191 lei; Mercedes Benz Vito/ motorina,
computer bord defect, an fabricatie 2004 –
12.983 lei; Merceds Benz Sprinter/motorina,

an fabricatie 2004 – 8.939 lei; Ford
Transit/motorina, an fabricatie 2001 – 14.472
lei. Preturile nu contin TVA; In caz de
neadjudecare licitatia va fi reluata in zilele de
04.12.2020, 11.12.2020 si 18.12.2020 in
aceleasi conditii de pret, ora si locatie.
Garantia de participare la licitatie este de 10%
din pretul de pornire fara TVA. Caietul de
sarcini se poate ridica de la aceeasi adresa,
iar documentatia de inscriere la licitatie se va
depune pana cel tarziu orele 17.00 din
preziua licitatiei. Pretul caietului de sarcini
este de 1.000 lei pentru bunurile imobile si
1.000 lei pentru bunuri mobile. Relatii
suplimentare la tel. 0722.238629 sau la
adresa de email: alina.cutov@yahoo.com. *
„DUO INVENT TELECOM SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaþie publicã teren arabil în
suprafaþã de 2.665 m.p., din care 320 mp
intravilan ºi 2.345 mp extravilan situat
comuna Bãrcãneºti, sat Tãtãrani, judeþul
Prahova, tarlaua 12, parcela 92/103 la preþul
de 17.271 lei (fãrã TVA) ºi vânzare în bloc la
preþul total de 12.306 lei (TVA inclus) a
urmãtoarelor autovehicule: Renault Clio
(peste 335.000 km, 2009, 1461 cmc,
motorinã), Peugeout 207 Active (peste
285.000 km, 2008, 1398 cmc, motorinã) ºi
Renault Symbol (peste 180.000 km, 2005,
1461 cmc, motorinã). Persoanele interesate
se pot programa pentru vizionare, iar ulterior
vor achizitiona dosarul de prezentare de la
sediul lichidatorului judiciar ºi vor depune
documentaþia însoþitã de taxa de garanþie de
10% din preþul de pornire cu cel putin o zi
înainte de data licitatiei. Licitaþia va avea loc în
25.11.2020, ora 13/30 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 ziua de
02.12.2020 la aceeaºi orã, în acelaºi loc." *
SUBSCRISA CITR Filiala Galaþi SPRL (cu
fosta denumire FIVE SPRL), persoanã
juridicã românã, cu sediul în Galaþi, str.
Siderurgistilor, nr. 15A, bl. SD10A, jud. Galaþi,
cu sediul procesual ales pentru comunicarea
actelor în Bucureºti, str. Gara Herãstrãu nr. 4,
Green Court et. 3, Sector 2, înmatriculatã la
Registrul Formelor de Organizare al
U.N.P.I.R sub nr. RFO II - 0621, în calitate de
administrator judiciar al Societãþii VEGA 93
SRL, cu sediul în Galaþi, str. Siderurgistilor, nr.
7, bl. PS1B, jud. Galaþi, având Cod Unic de
Înregistrare 3118800 ºi Numãr de înregistrare
în Registrul Comerþului: J17/134/1993, în
dosarul nr. 6664/121/2014, aflat pe rolul
Tribunalului Galaþi, în conformitate cu
hotãrârea AC din 19.08.2020 ºi a prevederilor
Legii nr. 85/2014, ORGANIZEAZÃ LICITAÞIE
PUBLICÃ COMPETITIVÃ CU PREÞ ÎN
URCARE, pentru valorificarea business-ului
de gaze din patrimoniul societãþii Vega 93
SRl, denumit: ”Activitate de distribuþie ºi
furnizare gaze naturale”, situatã în Comunele
Matca ºi Iveºti, judeþul Galaþi, proprietatea
societãþii VEGA 93 SRL, activitate alcãtuitã
din produse ºi servicii oferite abonaþilor
persoane fizice ºi persoane juridice, acestea
fiind situate în Sat Matca, Sat Iveºti ºi Sat
Buceºti din judeþul Galaþi. Locaþiile pentru
care exista licenþe privind concesiunea
serviciilor de racordare la sisteme de
distribuþie gaze sunt în sat Matca, comuna
Matca, judeþul Galaþi, respectiv sat Iveºti ºi sat
Buceºti, comuna Iveºti, judeþul Galaþi; Preþul
de pornire este de 3.000.000 RON exclusiv
TVA. Licitaþia va avea loc prin mijloace de
comunicare la distanþã, în data de 27.11.2020
ora 16:00. Garanþia de participare este de
10% din preþul de pornire fãrã TVA. Garanþia
nu este purtãtoare de TVA. Detalierea
complete a business-ului 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 ionut.coleasa@citr.ro, pânã la ora
12.00 a zilei lucrãtoare anterioare ºedinþei de
licitaþie. Cei interesaþi pot obþine date
suplimentare ºi informaþii pe platforma de
vânzãri a administratorului judiciar
sales.citr.ro / Bun cãutat VEGA 93 SRL / Cod
produs: CIT13868, la telefon 0737.577.018
sau la adresa de e-mail ionut.coleasa@citr.ro
Preþul caietului de sarcini este de 10.000
RON exclusiv TVA. *
SUBSCRISA CITR Filiala Galaþi SPRL (cu
fosta denumire FIVE SPRL), persoanã
juridicã românã, cu sediul în Galaþi, str.
Siderurgistilor, nr. 15A, bl. SD10A, jud. Galaþi,
cu sediul procesual ales pentru comunicarea
actelor în Bucureºti, str. Gara Herãstrãu nr. 4,
Green Court et. 3, Sector 2, înmatriculatã la
Registrul Formelor de Organizare al
U.N.P.I.R sub nr. RFO II - 0621, în calitate de
administrator judiciar al Societãþii VEGA 93
SRL, cu sediul în Galaþi, str. Siderurgistilor, nr.
7, bl. PS1B, jud. Galaþi, având Cod Unic de
Înregistrare 3118800 ºi Numãr de înregistrare
în Registrul Comerþului: J17/134/1993, în
dosarul nr. 6664/121/2014, aflat pe rolul
Tribunalului Galaþi, în conformitate cu
hotãrârea AC din 19.08.2020 ºi a prevederilor
Legii nr. 85/2014, ORGANIZEAZÃ LICITAÞIE
PUBLICÃ COMPETITIVÃ CU PREÞ ÎN
URCARE, pentru valorificarea unor active
mobile ºi imobile. 1. 22 pachete supuse valorificãrii, dupa cum urmeaza: ? Pachet mobilier
lot 1.2 - CANAPELE, MESE, SCAUNE - 24
BUC – 18.882 RON. ? Pachet A1.6
-AUTOTURISM CADILLAC ESCALADE
KOMBI/1GYS47EF7BR375489/B.247.VEGB.45.LJA – 59.470 ? Pachet A1.8 AUTOUTILITARA IVECO DAILY 35C11D
SER-ZCFC35A3705881789/B.35.JCN GL.10.HFO – 27.519,40 ? Pachet mica
mecanizare lot 1 - MOTOPOMP APE
SEMIMURD.AST-80HX – 686,30 RON. ?
Pachet topo lot 1 - SISTEM DE DIRIJARE
AUTOMATA A UTILAJ TRIMBLE GCS9003D CU DOUA RECEPT GPS - 0084J076SP0084J089SP AUTOGREDER (A08)
AUTOBLANK 102.924,05 RON. ? Pachet
A2.2 - MERCEDES BENZ 1840 LS/42/
3.600-AXOR-WDF 944032 1 B 968730B.138.VEG -GL.09.XJC – 76.654,20 RON. ?
Pachet U2.4 - CILINDRU COMPACTOR
AMMANN RAMMAX RW 1585 MI “PICIOR
DE OAIE”-TFARAMMAX1585YD0051006
TAMBUR-TAMBUR<3TO – 38.593,20 RON.
? Pachet topo lot 2 - NIVELA SPRINTER
250M+ACCESORII 2200240 – 4.180,02
RON. ? Pachet mica mecanizare lot 2 GENERATOARE PRAMAK, MAIURI
COMPACTOARE, POLIZOR ETC - 12 BUC –
33.308 RON. ? Pachet U3.3 - FINISOR DE
ASFALT VOGELE S800/AB200TV (2.2M)
/07901137 + CILINDRII – 136.604,85 RON. ?
Pachet bazinul nou lot 3 - “TEREN
STR.NORDULUI
NR.18-289MP
+
TEREN-272MP GL.STR.NORDULUI NR.16
+ Hala Str. Nordului + BUNURI MOBILE 195
BUC” – 316.581 RON. ? Pachet A3.4 – 3
Iveco Tracker ºi 3 Autobasculante Mercedes
– 612.909,01 RON. ? Pachet A3.5 – 3
Mercedes Benz Axor ºi 3 Semiremorci –
325.603 RON. ? Pachet A3.7 – 3 Mercedes
Benz, Autoutilitara Iveco, Semiremorca
Krone, Autocisterna, Iveco Daily 35c –
284.784,57 RON. ? Pachet A3.10 – 2 Dacia
Logan MCV ºi autoturism Dacia Logan Break
– 27.947 RON. ? Pachet A3.12 – 3 Dacia
Logan – 22.623,50 RON. ? Pachet U3.2 –
Finisor de asfalt, compactoare ºi
motocompresor – 472.586,45 RON. ? Pachet
U3.4 – Buldozer Komatsu, Incarcator frontal,
Buldoexcavator serie F60445 – 370.917,71
RON. ? Pachet U3.9 – Excavator cu senile si
vibrator tip 7 – 359.315,96 RON. ? Pachet
Mixt 3.1 – Automacara Senngogen ,
Mercedes Benz Cisterna de apa 8000 litri,
Freza Asfalt, Tractor Fend, Concasor,
Stabilizator de sol tractat Wirtgen, Masina
marcaj rutier – 1.071.922,68 RON. ? Pachet
IT&C Lot 3 – Laptopuri, Calculatoare,
Imprimante etc 24 buc – 13.384,31 RON. ?
Pachet Topo Lot 3 -Statie totala S 3 2, Nivela
laser trimble , Sprinter 150, Nivela laser,
Statie GNSS, Statie totala etc – 170.020,20

RON. Preturile de mai sus sunt exclusiv TVA.
Lista detaliatã cu bunurile poate fi consultatã
la cerere. 2. Bloc de locuinþe P+2 Tecuci str.
Mihail Kogãlniceanu (imobil lângã Gara
Tecuci nefinalizat/ degradat) neintabulat. La
pretul de 67.752 RON exclusiv TVA. 3.
Depozit malþ bere (ºopron), str. Frunzei, nr. 9,
Galaþi (teren concesionat). La pretul de
12.398 RON exclusiv TVA. 4. Atelier
tâmplãrie lemn, corp administrativ, centralã,
ºopron ºi echipamentele de producþie
aferente (sere micro 16, terenul nu este
proprietate Vega 93, construcþii neintabulate)
. La pretul de 311.527 RON exclusiv TVA. 5.
Autovehicule (Mitshubishi, Dacia, Toyota,
Iveco, Mercedes), 11 unitãþi. Preþurile de
pornire licitaþie sunt cuprinse între 2.994 ºi
22.624 RON exclusiv TVA. Vânzare
individualã. Lista detaliatã cu preþurile
individuale poate fi consultatã la cerere; 6.
Pachet 8 – trusã tratamente drumuri, 2 unitãþi.
Preþ de pornire licitaþie 108.893 RON exclusiv
TVA; 7. Pachet 13 – mixt microbuze ºi
autobuze, 7 unitãþi. Preþ de pornire licitaþie
89.053 RON exclusiv TVA; Licitaþia va avea
loc prin mijloace de comunicare la distanþã, în
data de03.12.2020 ora 16:00. Pentru bunurile
neadjudecate, se va organiza o nouã licitaþie
în data de 10.12.2020 ora 16.00. 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 ionut.coleasa@citr.ro, pânã la ora
12.00 a zilei lucrãtoare anterioare ºedinþei de
licitaþie. Cei interesaþi pot obþine date
suplimentare ºi informaþii pe platforma de
vânzãri a administratorului judiciar
sales.citr.ro / Bun cãutat VEGA 93 SRL, la
telefon 0737.577.018 sau la adresa de e-mail
ionut.coleasa@citr.ro Preþurile caietelor de
sarcini sunt cuprinse între 500 ºi 2.500 Lei
exclusiv TVA pentru fiecare pachet. *
CARPAT INSOLV IPURL in calitate de
lichidator judiciar al S.C. VALMET
PRODUCTION S.R.L, anunta vanzarea prin
licitatie publica a bunului imobil –spatiu
comercial compus din teren în suprafaþã de
213,27 mp ºi construcþie în suprafaþã de
521,40 mp, situat în localitatea Hunedoara,
str. Victoriei, nr.5, conform CF nr.61404,
61395 si 61394 -Hunedoara la pretul de
121.285,80 Euro, a bunului imobil –incintã
industrialã Cristur, situat în localitatea Cristur,
la DJ 68B, compus din teren în suprafaþã de
11.972 mp si construcþii in suprafata de
9.824,51 mp, conform CF nr.62203, 62354,
62206, 62207/Cristur la pretul de 198.234,90
Euro si a bunului imobil –punct termic
dezafectat situat în localitatea Hunedoara,
str. George Toparceanu, FN, format din teren
ºi construcþie în suprafaþã de 126,57 mp,
conform CF nr.61391-Hunedoara la pretul de
4.938,30 Euro, reprezentand 90% din
preturile de evaluare conform celor aprobate
prin Procesul verbal al adunarii creditorilor din
01.10.2015. Licitatiile vor avea loc la biroul
lichidatorului judiciar din Deva, str. Aurel
Vlaicu nr.1, camera 10, jud. Hunedoara in
data de 07.12.2020, orele 12,00, 12,30,
respectiv 13,00 iar in caz de nevalorificare la
datele de 14.12.2020, 21.12.2020 respectiv
28.12.2020, aceleasi ore. In caz de
valorificare, licitatiile ulterioare fixate nu vor
mai avea loc. Conditiile de participare se
regasesc in caietele de sarcini, care se pot
achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar,
la pretul de 1000 lei +TVA respectiv 500 lei
+TVA pentru punctul termic. Cei interesati
sunt invitati sa depuna in contul averii
debitoare, o garantie reprezentand 10% din
pretul de pornire la licitatie pentru fiecare bun
ofertat, cu cel putin 24 ore inainte de data
fixata pentru licitatii, dovada depunerii
garantiei fiind atasata ofertei de cumparare.
Toti cei care pretind un drept asupra bunurilor
scoase la vanzare au obligatia –sub sanctiunea decaderii– sa prezinte lichidatorului
judiciar, dovada acestuia, pana in ziua
licitatiei. Precizam ca bunurile au instituit
sechestru asigurator de catre ANAF –AFPCM
Hunedoara in baza Ordonantei din
01.07.2013, date in dosarul nr.4D/P/2013 de
catre DIICOT Biroul Teritorial Hunedoara,
care nu se ridica in cazul vanzarii. Prin acest
anunt creditorii sunt invitati sa participe la
licitatie.Informatii la tel: 0735.846.188, 0354.
409545 sau e-mail: vanzari@carpatinsolv.ro. *
CARPAT INSOLV IPURL in calitate de lichidator judiciar al S.C. VALMET PRODUCTION S.R.L, anunta vanzarea prin
licitatie publica a urmatoarelor bunuri mobile
–autoturism Volkswagen Caddy HD-01-GXE
–1.382,40 euro, autotractor Man HD-10-GXE
–4.527 euro, autoturism Volvo HD-30-GXE
–3.939,30 euro, camioneta Mercedes tr.
Gaze HD-27-GXE –3.692,70 euro, dacia
Logan hd-07-GXE –465,30 euro, dacia Logan
HD-26-GXE- 544,50 euro, dacia Logan
HD-32-GXE- 598,50 euro, dacia Logan
HD-31-GXE -1.179 euro, dacia papuc
HD-25-GXE –412,20 euro, dacia papuc
HD-29-GXE –529,20 euro, dubita Mercedes
Benz HD-21-GXE –1.719 euro, autotractor
MAN HD-24-GXE –4.965,30 euro,
autotractor MAN HD-13-GXE –5.391 euro,
autotractor MAN HD-09-GXE –5.121 euro,
semiremorca Berger Raif –HD-60-GXE2.073,60 euro, semiremorca cisterna
HD-93-GXE- 6.766,20 euro, semiremorca
Kelberg HD-90-GXE –1.665 euro,
semiremorca Kelberg HD-89-GXE –1.582,20
euro, semiremorca Krone HD-33-GXE
–2.245,50 euro, semiremorca Krone
HD-36-GXE –2.223 euro, semiremorca
Krone HD-35-GXE –1.965,60 euro,
semiremorca Krone HD-38-GXE –2.290,5
euro, semiremorca Krone HD-37-GXE
–2.068,20 euro, semiremorca Schwartz
HD-64-GXE –1.879,20 euro, semiremorca
Sommer HD-91-GXE –1.417,50 euro,
semiremorca Krone HD-34-GXE –2.133,90
euro, autoturism Volkswagen HD-15-GXE144,41 euro, autotractor Man HD-20-GXE
–782,69 euro, autotractor Man HD-28-GXE
–1.364,34 euro, autotractor Man HD-19-GXE
–1.364,34. Preturile de incepere ale licitatiei
la care se adauga TVA, reprezinta 90% din
preturile de evaluare conform celor aprobate
prin Procesul verbal al adunarii creditorilor din
01.10.2015. Licitatia va avea loc la biroul
lichidatorului judiciar din Deva, str. Aurel
Vlaicu nr.1, camera 10, jud. Hunedoara in
data de 07.12.2020, orele 13,30, iar in caz de
nevalorificare la datele de 14.12.2020,
21.12.2020 respectiv, 28.12.2020, aceeasi
ora. In caz de valorificare, licitatiile ulterioare
fixate nu vor mai avea loc. Conditiile de
participare se regasesc in caietul de sarcini,
care se poate achizitiona de la sediul
lichidatorului judiciar, la pretul de 1000 lei
+TVA. Cei interesati sunt invitati sa depuna in
contul averii debitoare, o garantie
reprezentand 10% din pretul de pornire la
licitatie pentru fiecare bun ofertat, cu cel putin
24 ore inainte de data fixata pentru licitatii,
dovada depunerii garantiei fiind atasata
ofertei de cumparare. Toti cei care pretind un
drept asupra bunurilor scoase la vanzare au
obligatia –sub sanctiunea decaderii– sa
prezinte lichidatorului judiciar, dovada
acestuia, pana in ziua licitatiei.Precizam ca
bunurile au instituit sechestru asigurator de
catre ANAF –AFPCM Hunedoara in baza
Ordonantei din 01.07.2013, date in dosarul
nr.4D/P/2013 de catre DIICOT Biroul
Teritorial Hunedoara, care nu se ridica in
cazul vanzarii . Prin acest anunt creditorii sunt
invitati sa participe la licitatie.Informatii la tel:
0735.846.188, 0354.409545 sau e-mail:
vanzari@carpatinsolv.ro. *
CARPAT INSOLV IPURL anunta scoaterea
la vanzare prin licitatie publica a imobilelor
constand in 19 parcele de teren intravilan, in
suprafata totala de 56.420 mp, situate in
Mintia, com. Vetel, jud Hunedoara, bunuri

aflate in patrimoniul SC MCA LOGISTIC
SPEDITION INTERNATIONAL SRL.
Parcelele de teren se vor vinde in bloc la
pretul de pornire de 70.635 euro +TVA,
echivalent in lei la cursul BNR de la data
emiterii Caietului de sarcini, conform celor
aprobate de creditori in adunarea din data de
20.11.2020. In vederea valorificarii vor fi
organizate 6 licitatii publice, bilunare,
incepand cu data de 07.12.2020, orele 11,00,
iar ulterior in caz de neadjudecare la data de
21.12.2020, 04.01.2021, 18.01.2021,
01.02.2021 si 15.02.2021, aceeasi ora, la
biroul lichidatorului judiciar din Deva, str.
Aurel Vlaicu, nr.1, cam.10, jud. Hunedoara.
Mai multe informatii se pot obtine la telefon
0735.846.188,
mail:
vanzari@
carpatinsolv.ro. Caietul de sarcini se poate
achizitiona de la biroul lichidatorului judiciar la
pretul de 1.000 lei +TVA. Cei interesati in
cumpararea bunurilor sunt invitati sa depuna,
o garantie reprezentand 10% din pretul de
pornire al licitatiei, in contul nr:
RO84RZBR0000060006612535 deschis la
Raiffeisen Bank Deva. Toti cei care pretind un
drept asupra bunurilor scoase la vanzare au
obligatia –sub sanctiunea decaderii– sa
prezinte lichidatorului, dovada acestuia, pana
in ziua licitatiei. Prin acest anunt creditorii sunt
invitati sa participe la licitatie. *
SUBSCRISA HERAL CONSULT IPURL în
calitate de lichidator judiciar al SC TEOCRIS
SRL- în faliment cu sediul în Deva, str.
Mureºului, nr.4, judeþul Hunedoara vinde
individual la licitaþie publicã în data de
04.12.2020, ora 10:00, la sediul lichidatorului
judiciar din Orãºtie, str. N. Bãlcescu, nr.4, jud.
Hunedoara urmãtorul activ: -Proprietatea
imobiliarã formatã din teren în suprafaþã de
1.883 mp ºi construcþii (fabrica de pâine,
magazie de fãinã, rampa de încãrcare pâine,
cabinã portar, construcþie anexã cu parter ºi
atelier întreþinere) situatã în Mun. Deva, str.
Mureºului, nr.4, jud. Hunedoara înscrisã în
C.F. Deva nr.64095 la preþul 549.660 lei
exclusiv TVA. Garanþia de participare la
licitaþie reprezintã 10% din valoarea bunului;
cumpãrarea caietului de sarcini este
obligatorie pentru ofertanþi ºi poate fi gãsit la
sediul lichidatorului judiciar din Orãºtie, str. N.
Bãlcescu, nr.4, jud. Hunedoara, iar achitarea
acestora se va face pânã în preziua licitaþiei.
Informaþii suplimentare puteþi obþine la tel.
0254-240807. *
ALCOR SA Botoºani –în faliment, vinde Halã
sticlãrie =866.544 lei compusã din: teren
2.665 mp+ ”halã P+3E” (2.422,35 mp la sol),
gospodãrie cioburi P+3E (120 mp la sol),
construcþii anexe (122,65 mp la sol), teren de
407 mp adiacent anexelor. Preþul 866.544
lei+T.V.A. Relaþii: 0744/85.31.58. *
S.C. SERVICII URBANE STAÞIUNEA
AZUGA S.R.L., Str. Independenþei nr.10A,
Azuga, jud. Prahova, telefon: 0244.32.63.00,
fax: 0244.32.63.30 e-mail: susa@susa.
com.ro organizeazã LICITAÞIE DESCHISÃ
CU PRESELECÞIE ºi adjudecare la preþul cel
mai mare oferit, cu ofertã în plic sigilat,
PENTRU ÎNCHIRIEREA a unui numãr de 6
cãbãnuþe tip chioºc, 5 mp./buc, proprietatea
subscrisei. Data Licitaþiei este: VINERI
11.12.2020 ora 12, cu repetare la datele de:
Vineri 18.12.2020, orele 12, dupã caz, la
sediul Societãþii SERVICII URBANE
STAÞIUNEA AZUGA SRL, Azuga, str.
Independenþei nr.10A, et.3 -Serviciul Achiziþii,
Investiþii, Administrativ. Tel. contact: sef
serviciu, jr. Dragos Sandu-0727754579.
Documentaþia de participare la licitaþie se
poate achiziþiona, de la sediul societãþii contra
sumei de 20,00 lei, zilnic de luni pânã vineri,
între orele 10-14. Perioada de închiriere este
de 3 luni, perioada 15 decembrie 2020-15
martie 2021. Chiriaºul este liber sã
stabileascã locaþia de amplasament (spaþiu
particular, privat sau public), fiind obligaþia
proprie de a-ºi întocmi formele legale
respective. Destinaþia spaþiului de închiriat
este pentru desfãºurarea de activitãþi comerciale ºi complementare si anume comerþ cu
amãnuntul. La cerere documentaþia de participare se poate transmite prin poºta rapidã/
e-mail, format electronic, pdf, scanatã. În
acest caz solicitantul trebuie sã facã dovada
achitãrii preþului stabilit pentru achiziþia
documentaþiei de participare la licitaþie. *
GEDEX I.P.U.R.L. lichidator judiciar al PRO
CONSULTING S.R.L., organizeazã licitaþie
publicã în fiecare zi de vineri, ora 14:00, pânã
la adjudecare, la sediul lichidatorului din
Constanþa, bd.Ferdinand nr.53, bl.A8, sc.B,
parter, ap.40, jud.Constanta, pentru vânzarea
bunului imobil compus din teren în suprafaþã
de 380 mp conform mãsurãtori, respectiv 379
mp conform acte, ºi construcþiile C1, C2, C3 si
C4, situat în Constanþa, str.Pictor Nicolae
Grigorescu nr.45, jud. Constanþa – 71.055
EUR. Relaþii la telefon 0241 660 055. *
CG & GC INTELLIGENT TECHNOLOGY
SRL – in faliment- vinde la licitatie imobil
compus din teren in suprafata de 1.502,50
mp. si constructie p + 3 edificata pe acesta cu
Sc la sol de 685,38 mp., Su de 2.406,72 mp.,
situate in Bucuresti, sos.Oltenitei nr.105A,
sector 4 la pretul de 1.611.270 euro exclusiv
TVA si teren extravilan in suprafata de
3.011,00 mp. situat in Popesti Leordeni,
jud.Ilfov la pretul de 55.430 euro exclusiv
TVA. Relatii la tel.021.320.14.84/85. *
EURO INSOL, lichidator judiciar al
AGROCEREAL IMPORT EXPORT S.R.L.,
cu sediul in Sat 1 Decembrie, Comuna 1
Decembrie, Str. Independentei nr.112,
ap.camera 1, Judetul Ilfov, CUI: 16721887,
J23/1299/2004, dosar 1165/93/2012, invita
persoanele interesate sa participe, la sediul
ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Sector 5, Costache Negri, nr.1-5, et.3, la
licitatiile publice deschise cu strigare avand
ca obiect valorificarea urmatoarelor active
imobile: Teren intravilan in suprafata totala de
660 mp (661 mp din masuratori) si constructie
cu regim de inaltime parter + mansarda, in
suprafata construita la sol de 232 mp (din
masuratori si 203 mp din acte) suprafata
construit desfasurata de 464 mp. suprafata utila
totala 414,02 mp. situat in Sat Falfani, Comuna
Stolnici, Judetul Arges. Data si ora licitatiei
27.11.2020, ora 14:00 Pretul de pornire al
licitatiei 32.850 Euro + TVA Pretul caietului de
sarcini 1.000 lei + TVA Caietele de sarcini pot fi
obtinute incepand cu data de 20.11.2020 de la
lichidatorul judiciar. Per- soanele nteresate pot
obtine informatii suplimentare la telefoanele:
0728921211 si au obligatia de a-si procura
caietele de sarcini si de a depune garantia de
participare de 10% din valoarea activului, pana
la data 26.11.2020. *
BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL,
cu sediul social in Bucuresti, Str. Invingatorilor
nr.24, Cladirea Victory Business Center, etaj
3, Sector 3, RFO 0239, CUI 20770187,
desemnata lichidator judiciar al debitoarei
AMALGAM COM S.R.L., conform Incheierii
de sedinta nr. 1250/sind/13.01.2009,
pronuntata in dosar nr. 8182/62/2008 de
Tribunalul Brasov –Sectia a-II-a Civila, de
Contencios Administrativ si Fiscal, vinde prin
licitatie publica cu strigare activul imobiliar
constand in cota parte indiviza de
165.163/1.650.000 din spatiu comecial situat
in Brasov, Str. Tudor Vladimirescu nr.36B,
judetul Brasov, activ identificat in CF nr.
110557 UAT Brasov. Pretul de pornire la
licitatiei este de 35.017 lei, exclusiv TVA.
Sedintele de licitatie vor avea loc in datele de
08.12.2020, 12.01.2020, 26.01.2020, ora
11:00, la sediul BDO BUSINESS
RESTRUCTURING S.P.R.L. din Sibiu, str.
Crisanei nr.1, jud. Sibiu. Ofertantii care
doresc sa participe la licitatie trebuie sa
depuna la sediul BDO BUSINESS
RESTRUCTURING S.P.R.L. din Sibiu, str.
Crisanei nr.1, jud. Sibiu, cel mai tarziu cu doua
zile lucratoare inainte de organizarea sedintei
de licitatie, pana la ora 16:00, documentele
specificate in cuprinsul caietului de sarcini, ce
poate fi achizitionat de la sediul lichidatorului
judiciar. Informatii suplimentare privind activul
si procedura de vanzare, se pot obtine la
adresa de mail alin.vornicu@bdo.ro. *
SUBSCRISA CITR Filiala Argeº SPRL,
societate civilã profesionalã – practician în

insolvenþã cu sediul ales în Mun. Bucureºti,
Sector 2, Str. Gara Herãstrãu, nr. 4, clãdirea
A, et. 3, înmatriculatã la Registrul Formelor
Organizate al UNPIR sub nr. RFO 0394 ºi în
Tabloul UNPIR sub nr. 2B0394 / 01.06.2009,
desemnatã în calitate de lichidator judiciar al
societãþii SERVICII ENERGETICE OLTENIA
SA (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu
sediul în Mun. Craiova, Str. Brestei nr. 5, Jud.
Dolj, înmatriculatã la Oficiul Registrului
Comerþului sub nr. J16/2040/2011, având
CUI 29389861, ORGANIZEAZÃ LICITAÞIE
PUBLICÃ COMPETITIVÃ CU PREÞ ÎN
URCARE în baza AC din data de 12.10.2020,
pentru valorificarea urmãtoarelor active: 1.
Pachet Bunuri Mobile (vânzare individualã).
(Autoturisme, Autoutilitare. Echipamente).
Preþuri de pornire cuprinse între 400 Euro fãrã
TVA ºi 7.360 Euro fãrã TVA. Cu privire la TVA
se vor aplica prevederile legale în vigoare.
Licitaþia va avea loc prin mijloace de
comunicare la distanþã, în data de
26.11.2020, ora 16:00. În cazul
neadjudecãrii, se va mai organiza o licitaþie în
data de 03.12.2020, în aceleaºi condiþii 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 ºerban.arãboaei@citr.ro, pânã la
ora 16:00 a zilei anterioare ºedinþei de
licitaþie. Cei interesaþi pot obþine date
suplimentare ºi informaþii pe platforma de
vânzãri a lichidatorului judiciar sales.citr.ro /
Bun cãutat SERVICII ENERGETICE, la
telefon 0721.331.854 sau la adresa de e-mail
ºerban.arãboaei@citr.ro. *

ANUNT privind vanzarea prin licitatie publica,
competitiva, cu strigare, cu pret in urcare a
unui pachet de active (bunuri imobile si
mobile), proprietatea - CET GOVORA S.A.
Euro Insol SPRL, administrator judiciar al
CET GOVORA S.A. organizeaza in data de
10.12.2020, ora 11:30, la sediul CET
GOVORA S.A. din Municipiul Ramnicu
Valcea, str. Industriilor nr. 1, judetul Valcea,
licitatie publica, competitiva, cu strigare, cu
pret in urcare, avand ca obiect valorificarea
unui pachet de active (bunuri mobile si
imobile) pornind de la valoarea de piata
stabilita in raportul de evaluare, respectiv
8.222.948 Euro (exclusiv T.V.A.) Bunurile ce
fac obiectul prezentului regulament de
vanzare se vand in bloc. Descrierea detaliata
a activelor ce cuprinde denumirea bunurilor si
principalele caracteristici tehnice poate fi
comunicata ofertantilor in urma unei solicitari
formulate pe adresa de e-mail:
office@euroinsol.eu si office@cetgovora.ro.
Participarea la licitatie este conditionata de
achizitionarea caietelului de sarcini. Caietul
de sarcini privind conditiile de participare la
licitatie poate fi achizitionat de la sediul CET
GOVORA S.A. din Municipiul Ramnicu
Valcea, str. Industriilor nr. 1, judetul Valcea
dupa plata sumei de 1.500 lei, exclusiv TVA in
contul Cet Govora S.A deschis la Alpha Bank
Romania S.A.– Sucursala Ramnicu Valcea,
respectiv RO93BUCU1781215948545RON.
Prezentarea CET Govora S.A. poate fi consultata pe site-ul Euro Insol www.
euroinsol.eu, pe site-ul CET Govora S.A.
www.cetgovora.ro sau poate fi comunicata
ofertantilor in urma unei solicitari formulate pe
adresa de e-mail: office@euroinsol.eu. CET
Govora SA este principalul furnizor de
energie pentru societatile comerciale situate
pe Platforma Industriala Sud si pentru
municipiul Ramnicu Valcea. Dat fiind
caracterul nestocabil al produselor sale:
energie electrica, energie termica sub forma
de abur industrial si energie termica sub
forma de apa fierbinte, productia la CET
Govora se realizeaza in flux continuu, in
raport de necesarul consumatorilor. CET
Govora se afla pe fluxul principal al resurselor
energetice catre principalii furnizori de
produse industriale ai judetului Valcea.
Pachetul de active proprietatea CET
GOVORA SA ce face obiectul procedurii de
vanzare prin licitatie publica, competitiva, cu
strigare cu pret in urcare este compus din
cladiri, teren in suprafata totala de 92.882
m.p., echipamente si instalatii pentru
producere apa demineralizata si dedurizata,
statia electrica de conexiuni de 110 kV,
gospodaria de combustibili ce cuprinde la
randul ei cladiri, teren in suprafata totala de
188.656 m.p. si echipamente depozit de
carbune, precum si racordul de gaze naturale
din retea – utilizare gaze SRMP Transgaz.
Persoanele interesate pot obtine informatii
suplimentare la telefoanele: 021/3354509 si
0724.232.957. *

CASA DE INSOLVENTA STEGARU scoate
la licitatie publica autoturism marca
Dacia Logan 1,4 an fabricatie 2004, in
valoare de 2.700 lei + TVA ( redus cu 60%
din pretul de evaluare).Licitatia va avea
loc la sediul profesional al Lichidatorului
judiciar din Bucuresti, b-dul. Mircea-Voda
nr. 36, bl. M6, sc. 2, et. 7, ap. 61, sector 3,
in data de 24.11.2020 orele 14.00.
Conditiile participarii la licitatie se
regasesc in Caietul de sarcini care poate
fi achizitionat de la sediul Lichidatorului
judiciar. Informatii suplimentare la tel.:
0727.846.009. *

CITATII
SOCIETATEA Eurointermed P&S SRL,
Bucureºti, Str.Argentina, nr.13, sector 1,
CUI:17062873, se aflã în procedurã de
lichidare pe rolul ORC Bucureºti. Eventualii
creditori ai societãþii vor depune cereri de
creanþã la lichidator, (office@cibion.eu sau
fax: 0352.780.058) pânã la data de
04.12.2020. *
SUBSEMNATUL, Lucan Bogdan Valentin,
anunþ deschiderea procedurii de declarare
judecãtoreascã a morþii numitului Lucan
Adrian Florin ºi invit, pe aceastã cale, ca orice
persoane sã comunice datele pe care le deþin
despre cel dispãrut în conformitate cu art.945
alin.(2) C. proc. civ. *

PIERDERI
PIERDUT certificate constatatoare la
punctele de lucru ale societãþii emise de
O.R.C. Hunedoara pentru societatea
Rose-Amor SRL cu sediul în Petrila, str.
Nicolae Titulescu, nr. 3, ap. 2, jud.
Hunedoara, J20/597/2018, CIF 39337835 .
Se declarã nule. *
SUBSEMNATUL Neagu Tudorel, domiciliat
in Bucuresti, sector 5, Ale. Livezilor nr. 18, bl.
1, sc. 1, ap. 3, declar pierduta insigna
eliberata de Primaria Sectorului 5 pe numele
meu. O declar nula. *
SUBSEMNATA Ungureanu Clara, domiciliata in Bucuresti, str.Izvorul Crisului, nr.3,
bl.A2, sc.A, et.3, ap.11, sector 4, declar
pierdut Contractul de vanzare-cumparare
nr.13901/4/1991
incheiat
intre
R.A.I.A.L.-Sucursala Berceni si Gheorghe
Gheorghe , avand ca obiect apartamentul
nr.6 situat in Bucuresti, str.Lamotesti, nr.2,
bloc 11 ,et.1, scara 2, sector 4. Apartamentul
mentionat este proprietatea mea, conform
Sentintei civile nr.5215 pronuntata la
13.09.1996 de catre Judecatoria sectorului IV
Municipiul Bucuresti.Contractul il declar nul. *
PIERDUT card tahograf pentru transport
marfa intern si international pe numele VASZI
EDE, il declar nul. *

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

