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VANZARI

VANZARI
DOUA CAMERE

Mansarda 76 m2 , bloc nou in Fundeni
Residence , lift , finisaje foarte bune , an
finalizare 2017. 47870 € 0762 739 293

Apartamentul este amplasat la etajul 4 din
8, are compartimentare decomandata si o
suprafata de 42mp cu balcon in prelungirea
dormitorului. 75 000 EURO 031 710 0200

APARTAMENT 2 camere Ion Mihalache,
Expozitiei, Pta Chibrit 65 000 € 0728 271
257 Apartament 3 camere, etaj 4/5,
suprafata 76,8 m2, zona, Micro 20/ 70 500 €
0774 621 974

TREI CAMERE

Vand apartament 3 camere de vanzare
Estic Park- sectorul 2 Colentina Fundeni
Iancului 83 200 € 0747 112 465

Apartament Decomandat, 3 camere, Calea
Torontalului 69 990 € 0723 869 869

De vanzare apartament - 3 camere , et: 4/4 +
pod , zona : nord langa casa de asigurari de
sanatate, multiple imbunatatiri. PRET
NEGOCIABIL. 0766 320 862 43 500 €

CASE-VILE BUCURESTI

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

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

CASE-VILE PROVINCIE

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

TERENURI BUCURESTI

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

TERENURI PROVINCIE

TURNU SEVERIN, 4ha, 250m deschidere
la drumul de centura, ideal PECO, 50 E/mp ,
tel.0722.332.964**

PORUMBACU DE SUS, 2300mp,
intravilan, intre strada asfaltata si rau,
utilitati, 18 E/mp , tel.0722.794.257**

SNAGOV,GRUIU, 1980mp, intravilan,
deschidere 80mp, 17 E/mp , tel.0762.
282.472**

INCHIRIERI
DOUA CAMERE

2 apartamente cu 2 camere finalizate in anul
2020 in complex Belvedere Residence, faza
II, complet mobilate si utilate, la etajele 4 si 9.
723505146 / 745263133

Inchiriez apart 2 camere 65 mp plus loc
parcare proprietate cu toate cele necesare
in apartament.Pretul 360 € negociabil
depinde perioada de chirie. 0728 395 280

Inchiriez apartament cu doua camere
mobilat si utilat in Drumul Taberei, in
apropierea liceului Eugen la 1 min de statia
de metrou Raul Doamnei. Pret chirie 1600
lei + o luna garantie 1 600 lei/ 0769 080 210.

Inchiriez ap 2 cam Aparatorii Patriei ,
decomandat , et 3 din 4 , str Moldovita nr 21,
7-10 minute pe jos pana la metrou 350 €/
0769 307 819

Apartament 2 camere nou, la cheie,
mobilitat si utilat complet, 60 mp + terasa.
Bloc nou, tip vila, P+2+M str Dumbraveni nr
4. Pret 430 euro. 0722 639 964.

Proprietar inchiriez apartament cu 2
camere mobilat si utilat in zona Vadul
Nou,sector.5. Chiria lunara se va plati
anticipat 1000 ron + 1000 ron garantie.
Telefon 00393288084643.

Apartament decomandat situat la etajul
4/8,recent renovat, mobilat ºi utilat total.
Situat în zona 13 Septembrie - Sebastian.
380 € 0724 654 926.

Închiriez apartament cu doua camere situat
chiar în spatele Ballroom 290 0722 151 674

Inchiriez apartament cu 2 camere plus
bucatarie , pe str Topologului sector 5 .

Pentru mai multe detal i i suna-t i la
767295496 . 1 000 lei

inchiriere apartament decomandat cu 2
camere situat in zona Pacii , ansamblul
rezidential Rotar Park. Blocul a fost finalizat
in 2018 380 € +40762901531

TREI CAMERE

Apartament 3 camere, decomandat,
centrala termicã, complet mobilat si utilat.
Strada Mãrãºeºti, vis a vis de magazinul
Sirus. 310 € 0749 333 230.

BURSA AUTO

VANZARI

AUTO STRAINE

AUDI A3, fabricat 2010, full options, 2.0 tdi,
euro5, 8.500 E, negociabi l ,
tel.0740.588.805**

Vw Golf 7 1.6 TDI Blue Motion Inm Ro Unic
7 990 € 0766 258 319

BMW Seria 5 Proprietar unic, revizie la zi, se
accepta orice test.7 590 € 0746472787

Opel Meriva b 2013. vand opel meriva clasa
b, autoturism de familie, in stare foarte buna.
diesel euro 5, motor 1.7 cdti fabricatie 2013
4150 euro 0722703110

Peugeot Expert, an 2018. vand peugeot
expert,1,6 blue hdi 5 290 EUR 0744877108

BMW 320D M pachet 2010 automat 184 CP
7999€ Negociabil 0724 803 747

BMW X6 M performance 2011 euro 5 8+1
viteze 19 500 € Negociabil 0725 541 652

Volkswagen Passat 1.4 TSI 122CP /
Automat DSG / ParkAssist 8 490 € 0722 599
947

BMW Seria 2 BMW Seria 2 Coupe 220D
(F22) M Sport / Harman Kardon / Trapa 18
999 € 0767338866

Bmw x6 306hp Trapã, 4x4 biturbo.16 800 €
0731 696 094

Fiat 500, 2008, Benzina, Manual. 4 600 €
0733 161 668

Opel Astra Inovation 2012 Euro5 1.7 CDTI 4
600 € 0724 058 111

Audi A5 Audi A5 2.0 TDI 143 CP 2011
EURO 5 Navi, Piele, Bi Xenon 9 990 €
0751750675

Vand Vw Tiguan 2010 4x4 7 802 € 0756 143
575

Mini Cooper Countryman Chrome 2013 5
locuri 7 500 € 0740 203 075

Mercedes-Benz GLE GLE 300d 4M AMG,
15.12.2019, Posibilitate leasing SRL sau
PFA 67 826 € 0770452908

Opel Astra H 1.7 cdti 125 cp 3 400 € 0722
313 580

Mercedes-Benz C C 220 / 2008 / 2,2 CDI /
170 CP / Persoana Fizica / Panoramic 8 000
€ 0765635628

Suzuki SX4, unic proprietar, 145.000 km 4
300 € 0728 228 058

Renault Megane Cabriolet Karman 3 200 €
0743 133 185

VW JETTA an 2006/ 1.9tdi-105cp/Navi
Mare/FULL/Nr.Roºii 3 Luni Scoase 3 900 €
0752 472 630

Citroen Jumpy 2.0 BlueHDI/2018/ 150cp/6
locuri 17 990 € 0761 753 205

Volkswagen Passat Volkswagen Passat
1,6 benzinã 102 PS 2 100 € 0728855811

Alfa Romeo 159 ALFA ROMEO 159 * an
2008 * 1.9 JTD Diesel * Euro 4 0765525990

Mercedes Sprinter 313 5 000 € 07493
27640

Volkswagen Tiguan VW TIGUAN 2.0 TDI
4Motion,an2012, Cutie Automata,Euro5,
km180000 11 300 € 0731079428

Renault Megane 2 /1.9 DCI /NAVI \PANO/ 2
499 € 0751 543 929

Bmw 520D E60 163 CP Euro 4 2007 5 200 €
0727 128 595

VW GOLF 5 1,6 FSI Confortline 3 200 €
0723 174 274

Suzuki Grand Vitara,Limited, 2.0 Diesel,
4x4, Posibilitate de rate 5 190 € 0752 911
372

Audi A4 B8 2.0 diese-Automat/ Accept
schimburi 7 500 € 074 4299117

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

SERVICII PARTICULARI

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

LOCURI DE MUNCA-OFERTE

LICEUL Tehnologic Cogealac, cu sediul în
Cogealac, str.Liceului nr.36, jud.Constanþa,
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 întreþinere-0,50 normã-post
vacant, contractual, pe perioadã nede-
terminatã. 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 scrisã-
08.02.2021, ora 9.00, la sediul instituþiei;-
proba practicã-08.02.2021, ora 11.00, la
sediul instituþiei;-proba interviu-08.02.2021,
ora 12.00, la sediul instituþiei. Data limitã
pânã la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10 zile de
la afiºare, la sediul instituþiei. Date
contact-secretariat, tel.0241769037. *

PRIMÃRIA Comunei Calvini, cu sediul în
locali tatea Calvini, sat Calvini, str.
Principalã, nr.1, judeþul Buzãu, organizeazã
concurs pentru ocuparea funcþ i i lor
contractuale vacante de: casier debutant ºi
muncitor necalificat, conform H.G. nr.
286/23.03.2011. Concursul se va desfãºura
la sediul Primãriei Comunei Calvini, astfel:
Pentru funcþia contractualã de casier
debutant: - Proba scrisã în data de
08.02.2021, ora 10.00; - Proba interviu în
data de 10.02.2021, ora 10.00; Pentru
funcþia contractualã de muncitor necalificat:
- Proba scrisã în data de 08.02.2021, ora
14.00; - Proba interviu în data de
10.02.2021, ora 14.00; Condiþiile generale
de participare la concurs: Candidaþii trebuie
sã îndeplineascã condiþiile prevãzute la art.3
din H.G.nr. 286/2011, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru, privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unei
funcþii contractuale vacante, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare. Condiþii le
specifice: Pentru funcþia contractualã de
casier debutant: - studii medii, absolvite cu
diplomã de bacalaureat; - vechime în
muncã: nu este cazul; Pentru funcþia
contractualã de muncitor necalificat: - studii
generale/medii ; - vechime în muncã:
minimum 3 ani. Dosarele de înscriere la
concurs trebuie sã conþinã, în mod
obligatoriu, documentele prevãzute la art. 6
din H.G. nr. 286/2011, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare ºi se vor depune la
sediul Primãriei Comunei Calvini în termen
de 10 zile lucrãtoare de la publicarea
anunþului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, pânã la 29.01.2021, ora
16.00. Informaþii suplimentare privind
condiþiile de participare la concurs se pot
obþine la sediul Primãriei Comunei Calvini,
persoanã de contact: Balalia Steliana,
telefon: 0238/523.647, fax: 0238/ 551.203
mail: primaria.calvini@yahoo.com, înce- pând
cu 18.01.2021. PRIMAR, Bîtu Valeriu. *

ªCOALA Gimnazialã “Cãpitan Aviator
Mircea T. Bãdulescu”, cu sediul în Buzãu,
B-dul Nicolae Bãlcescu, nr.28, judeþul
Buzãu, organizeazã concurs pentru
ocuparea a douã posturi contractual
vacante de muncitor I, ambele pe perioadã
nedeterminatã. Concursul se va desfãºura
la sediul ªcolii Gimnaziale “Cãpitan Aviator
Mircea T. Bãdulescu”, în Anexa B, astfel:
Proba scrisã: 08.02.2021, ora 11:00 Probã
practicã: 10.02.2021, ora 11:00 Condiþiile
generale de participare la concurs:
Candidaþi i trebuie sã îndeplineascã
condiþiile prevãzute de art. 3 din H.G.
286/2011, pentru aprobarea Regula-
mentului- cadru, privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a douã funcþii
contractuale vacante, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Condiþii specifice a)
Studii medii/generale; b) Vechime în muncã
minim 5 ani; c) Recomandare de la ultimul
loc de muncã; d) Disponibilitate de lucru
pentru program în schimburi/program
prelungit /program flexibil; e) Adeverinþã
care sã ateste cã nu are sancþiuni în ultimii 5
ani de activitate; f) Abilitãþi pentru munca în
echipã; g) Cunoºtinþe în domeniul sãnãtãþii

ºi securitãþii în muncã ºi PSI h) Deprinderi ºi
abilitãþi practice în executarea lucrãrilor de
lãcãtuºerie, zugrãveli, vopsitorii ºi reparaþii,
în mentenanþa instalaþiilor de apã curentã,
tehnico-sanitare; i) Copie carte de muncã ºi
extras Revisal la zi. Dosarele de înscriere la
concurs trebuie sã conþinã în mod
obligatoriu documentele prevãzute la art. 6
din H.G. 286/2011 cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare ºi se pot depune la
sediul ªcolii Gimnaziale “Cãpitan Aviator
Mircea T. Bãdulescu”(compartiment
Secretariat), în termen de 10 zile lucrãtoare
de la publicarea în Monitorul Oficial al
României, Partea III-a, pânã la data de
29.01.2021 (inclusiv), ora 14.00. Informaþii
suplimentare privind condiþiile de participare
la concurs se pot obþine la sediul ºcolii,
persoanã de contact: dna Costache Lizica,
telefon: 0238/710.693, fax: 0238/710.693 ºi
pe site-ul: www.scoala1buzau.ro, începând
cu 18.01.2021. Director, Prof. Monica
Gheorghe. *

ªCOALA Gimnazialã Coºereni, cu sediul în
Coºereni, str.Linia Mare, nr.4, jud.Ialomiþa,
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-
îngrijtor II M-post vacant, contractual, pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul studiilor-
minim 8 clase;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-nu se
solicitã. Data, ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-8.03.2021, ora
10.00, la sediul instituþiei-proba practicã-
8.02.2021, ora 11.00, la sediul instituþiei;-
proba interviu-8.02.2021, ora 12.00, la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile de la afiºare, la
sediul instituþiei. Date contact-secretariat,
tel./fax-0243318829. *

LICEUL Teoretic „George Emil Palade”, cu
sediul în Constanþa, str.Nicolae Iorga nr.87,
jud.Constanþa, 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-pedagog ºcolar
I-A-post vacant, contractual, pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-
medii;- vechime în specialitate ºi/sau
experienþã în domeniu-minim 3 ani. Data,
ora ºi locul de desfãºurare a concursului:
-proba scrisã-08.02.2021, ora 9.00, la sediul
imstituþiei;-proba interviu-09.02.2021, ora
10.00, la sediul instituþiei. Denumirea pos-
tului- paznic I-G-post vacant, contractual, pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specific de
participare la concurs:-nivelul studiilor-
generale sau medii;-vechime-minim 2
ani;-atestat profesional. Data, ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã-
08.02.2021, ora 9.00, la sediul instituþiei;-
proba interviu-09.02.2021, ora 10.00, la
sediul instituþiei. Data limitã la care candidaþii
vor depune actele pentru dosarul de concurs
este de 29.01.2021, la sediul instituþiei. Date
contact-tel.0241662698, www.palade.ro. *

MUNICIPIUL Orãºtie, cu sediul fiscal în
Piaþa Aurel Vlaicu nr.3, jud.Hunedoara,
organizeazã concurs pentru ocuparea unor
posturi vacante de naturã contractualã din
cadrul Direcþiei Publice de Asistenta Sociala
Orãºtie-Complex de servicii pentru vârstnici,
în conformitate cu prevederile H.G.
nr.286/2011, modificatã ºi completatã cu
H.G.nr.1027/2014 dupã cum urmeazã:
Bucãtar-1 post pe duratã nedeterminatã
-studii generale;-calificat în meseria de
bucãtar sau cofetar;-vechimea minimã în
meseria de bucãtar sau cofetar-2 ani.
Concursul constã în:-proba practicã-
09.02.2021, ora 10.00 ºi interviu- 11.02.
2021, ora 10.00. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune pânã în 28.01.2021,
la sediul Primãriei Municipiului Orãºtie.
Condiþiile de participare la concurs se
afiºeazã la sediul Primãriei ºi se publicã pe
pagina de internet www.orastie.info.ro, la
secþiunea Organizare/cariera. Relaþii
suplimentare se pot obþine la sediul
Primãriei sau la tel.0254-241513, int.112. *

COMUNA Zerind, cu sediul în Zerind, nr.1,
jud.Arad, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi

completatã de H.G.nr.1027/2014. Denu-
mirea postului-inspector de specialitate-
post vacant, contractual, pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-studii
superioare absolvite cu diplomã de
licenþã-ºtiinþe economice- contabilitate;-
vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului-minim 5 ani. Denumirea
postului-consilier juridic-post vacant,
contractual, pe perioada determinatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor-facultate de drept
absolvitã cu diplomã de licenþã;-vechime în
specialitate studiilor necesare ocupãrii
postului-5 ani. Data, ora ºi locul de des-
fãºurare a concursului:-proba scrisã
-08.02.2021, ora 10.00, la sediul
instituþiei;-proba interviu-08.02.2021, ora
13.00, la sediul instituþiei. Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile lucrãtoare
de la afiºare, la sediul instituþiei. Date
contact:-resurse umane Siko Julia-Adriana,
tel.0257355566/0724060790. *

GRÃDINIÞA cu Program Prelungit ,,DR. Ion
Raþiu” Turda, cu sediul în Turda, str.Dr.Ioan
Raþiu, nr.71 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, în cadrul instituþiei. Denumirea
postului-îngrijitor-1 post vacant contractual,
pe perioadã nedeterminatã. Condiþii
specifice de participare la concurs:-nivelul
studii lor-medii ( l iceale);-vechime în
specialitate studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se solicitã. Data, ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã-
08.02.2021, ora 10.00, la sediul instituþiei;-
proba practicã-09.02.2021, ora 13.00, la
sediul unitãþii;-proba de interviu-09.02.2021,
ora 15.00, la sediul unitãþii. Data limitã pânã
la care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este 04.02.2021, la
sediul unitãþii. Date contact: e-mail:
g r a d i n i t a d r . i o n r a t i u @ ya h o o . c o m ,
tel.0731009112. *

SERVICIUL Public de Protecþia Plantelor
Bacãu, cu sediul în Bacãu, str.George
Bacovia, nr.57 jud.Bacãu, organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi contractuale, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea posturilor:
-contabil-referent-post vacant contractual,
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare:-nivelul studiilor-medii/ su-
perioare;-vechime în contabi l i tate
bugetarã-1 (un) an.-inspector specialitate
-post vacant contractual, perioadã
nedeterminatã. Condiþii de participare:-
nivelul studiilor-superioare economice;-
vechime în funcþii economice în sectorul
agricol-5 (cinci) ani. Data, ora ºi locul de
desfãºurare a concursului, la sediul
instituþiei, în 08.02.2021-proba scrisã, ora
10.00;-proba practicã, ora 12.30;-proba
interviu, ora 13.00. Data pânã la care
candidaþii vor depune dosarul de concurs-10
zile de la afiºare, la sediul instituþiei. Date
contact-secretariat, tel.0234.58.88.52. *

ªCOALA Profesionalã Traian, cu sediul în
comuna Traian, str.Nalbei, nr.999
jud.Ialomiþa, 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-secretar1 S-0,5
normã-post vacant contractual, pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-
superioare;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-5 ani.
Data, ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-08.02.2021, ora
09.00, la sediul instituþiei;-proba interviu-
10.02.2021, ora 09.00, la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este 27.01.2021, la sediul instituþiei. Date
contact-secretariat , tel .0243244/
0761939671. *

LICEUL cu Program Sportiv, cu sediul în
Bistriþa, Calea Moldovei, nr.18 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-spãlãtoreasã-post

contractual vacant, perioadã nede-
terminatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studi i lor-generale;-
vechimea în muncã-nu se solicitã. Data,ora
ºi locul de desfãºurare a concursului:-proba
practicã:-08.02.2021, ora 9.00, la sediul
unitãþii;-interviul-08.02.2021, ora 13.00, la
sediul unitãþii. Data limitã pânã când
candidaþii vor depune dosarul de concurs
este 29.01.2021, la sediul instituþiei.
Persoanã de contact-Brînduºã Mãrioara-
secretarul Comisiei de concurs,
tel.0263/215189. *

ªCOALA Gimnazialã Tudor Vladimirescu,
cu sediul în Piteºti, str.Cãlugãreni nr.3,
jud.Argeº, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorului post contractual
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014, în cadrul
instituþiei. Denumirea postului-muncitor
IG-post vacant contractual pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-
diplomã de bacalaureat sau ºcoala
profesionalã în domeniul mecanic cu cel
puþ in una din cal i f icari le:-mecanic,
instalator;-vechime minim 10 ani în muncã,
în domeniul studiilor efectuate;-atestatul
pentru exercitarea profesiei de agent de
pazã ºi ordine publicã constituie un avantaj.
Data, ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-08.02.2021, ora
10.00, la sediul instituþiei;-proba de
interviu-11.02.2021, ora 10.00, la sediul
instituþiei. Data limitã pânã la care candidaþii
vor depune actele pentru dosarul de concurs
este 29.01.2021 ora 15.00, la sediul
instituþ iei. Date contact-secretariat-
0248/214608. *

GRÃDINIÞA cu Program Prelungit
,,Veseliei”, cu sediul în Nãvodari, str.Plopilor
nr.16, jud.Constanþa, 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-bucãtar-
post vacant, contractual, pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-
medii;- vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãri i postului prezintã
avantaj-3 ani. Data, ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã-
09.02.2021, ora 10.00, la sediul instituþiei;
-proba practicã-11.02.2021, ora 09.00, la
sediul instituþiei;-proba interviu-11.02.2021,
ora 11.00, la sediul instituþiei. Data limitã
pânã la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10 zile de
la afiºare, la sediul instituþiei. Date
contact-Grãdiniþa cu Program Prelungit
,,Veseliei”, tel.0770660010. *

PRIMÃRIA comunei Scorþeni, cu sediul în
Scorþeni, str.Principlã, nr.2 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-
guard (femeie de serviciu)-post contractual
vacant, pe perioadã nedeterminatã. Condiþii
specifice de participare la concurs:-nivelul
studiilor-gimnaziale-certificat de calificare in
domeniu;-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului-minim 7 ani.
Data, ora ºi locul de desfãºurare a con-
cursului:-proba scrisã-8.02.2021, ora 10.00,
la sediul inst i tuþ iei ; -proba interviu-
9.02.2021, ora 10.00, la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afiºare, la sediul
instituþ iei. Date contact-secretariat,
tel.0785240522/0244355221. *

ªCOALA Gimnazialã, cu sediu în Mãrunþei,
str.Mihnea Turcitu nr.90, jud.Olt, orga-
nizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei
contractuale vacante de secretar (0,25
normã) ºi bibliotecar (0,25 normã), un post
(0,5 normã-perioadã determinatã, un an),
conform H.G.286/23.03.2011, actualizatã
cu H.G.269/2016. Concursul se va
desfãºura la sediul unitãþii, dupã cum
urmeazã:-proba scrisã-08.02.2021, ora
10.00;-interviu-08.02.2021, ora 12.00.
Pentru participarea la concurs, candidaþii
trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii:-sã aibã cetãþenia românã;-studii
medi i ; -curs de cal i f icare conform
postului;-vechime în specialitate-minim 5
ani. Candidaþii vor depune dosarele de

participare la concurs pânã în 22.01.2021, la
sediul unitãþii. Bibliografia se gãseºte afiºatã
la sediul unitãþii. Date contact-secretariatul
unitãþii-0249467303. *

LICEUL Tehnologic „Dr. Ioan ªenchea”
Fãgãraº, cu sediul în Fãgãraº, str.Vlad
Þepeº, nr.11B, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtoarelor douã posturi
contractuale conform prin H.G.nr.286/2011,
modificat ºi completat de H.G.nr.1027/2014,
în cadrul instituþiei. Denumirea postului-
muncitor întreþinere-post contractual pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul studiilor-
medii sau ºcoala profesionalã;-vechime în
specialitate studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se solicitã; Data, ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-selecþ ia
dosarelor-15.02.2021;-proba scrisã-
16.02.2021, ora 10.00, la sediul
instituþiei;-proba practicã ºi interviu-1
7.02.2021, ora 10.00, la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este-12.02.2021, ora 10.00, la sediul
inst i tuþ iei . Date contact-secretariat
tel.0268211933. *

LICEUL Tehnologic „Dr. Ioan ªenchea”
Fãgãraº, cu sediul în Fãgãraº, str.Vlad
Þepeº, nr.11B, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorului post contractual
conform prin H.G.nr.286/2011, modificat ºi
completat de H.G.nr.1027/2014, în cadrul
instituþiei. Denumirea postului: paznic- post
contractual pe perioadã nedeterminatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor: medii sau ºcoala
profesionalã;-vechime în specialitate
studiilor necesare ocupãrii postului-nu se
solicitã;-deþinãtor de atestat pazã. Data, ora
ºi locul de desfãºurare a concur-
sului:-selecþia dosarelor-15.02.2021;-proba
scrisã-16.02.2021, ora 10.00, la sediul
instituþiei;-interviu-17.02.2021, ora 12.00, la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este-12.02.2021, ora 10.00, la
sediul instituþiei. Date contact-secretariat
tel.0268211933. *

LICEUL Tehnologic „Dr. Ioan ªenchea”
Fãgãraº, cu sediul în Fãgãraº, str.Vlad
Þepeº, nr.11B, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorului post contractual
conform prin H.G.nr.286/2011, modificat ºi
completat de H.G.nr.1027/2014, în cadrul
instituþiei. Denumirea postului- ecretar-post
contractual pe perioadã nedeterminatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studi i lor-medi i sau
superioare;-vechime în specialitate studiilor
necesare ocupãrii postului-nu se solicitã;
-disponibilitate program prelungit;-abilitãþi
operare calculator (excel, word,powerpoint).
Data, ora ºi locul de desfãºurare a con-
cursului:-selecþia dosarelor- 15.02.2021;
-proba scrisã-16.02.2021, ora 10.00, la
sediul inst i tuþ iei ; -proba pract icã ºi
interviu-17.02.2021, ora 10.00, la sediul
instituþiei. Data limitã pânã la care candidaþii
vor depune actele pentru dosarul de concurs
este-12.02.2021, ora 10.00, la sediul
inst i tuþ iei . Date contact-secretariat
tel.0268211933. *

SPITALUL Clinic de Recuperare Iaºi, cu
sediul în Iaºi, str.Pantelimon Halipa, nr.14
jud.Iaºi, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi contractuale,
aprobate prin H.G.nr.286/2011, modificatã
si completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumire post: Compartiment Tehnic-1
post de inginer specialist IA-post temporar
vacant contractual, pe perioadã
determinatã. Condiþ i i specif ice de
participare la concurs pentru postul de
inginer specialist IA:-studii-diplomã de
licenþã în domeniul tehnic, specialitãþile:
instalaþii pentru construcþii, electrotehnicã,
mecanicã;-vechime-minim 6 ani ºi 6 luni
vechime în specialitate. Data, ora ºi locul de
desfãºurare a concursului: -proba
scrisã-1.02.2021, ora 9.00, la sediul
instituþiei;-proba interviu-3.02.2021, ora
9.00, la sediul instituþiei. Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 5 zile lucrãtoare
de la afiºare, la sediul instituþiei. Anunþul de
concurs, bibliografia ºi tematica sunt afiºate
la avizier ºi 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. *

UNITATEA Administrativ Teritorialã
ªuletea, cu sediul în ªuletea, jud.Vaslui,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtoarelor posturi contractuale, aprobate
prin H.G.nr.286/2011, modif icatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea posturilor:-fochist servicul
„Creºã Fedeºti”-post vacant, contractual, pe
perioadã nedeterminatã;-fochist Cãmin
Cultural-post vacant, contractual, pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de part ic ipare la concurs:-nivelul
studiilor-generale;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-nu se
solicitã. Data, ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-08.02.2021, ora
10.00, la sediul inst i tuþ iei ; -proba
interviu-10.02.2021, ora 10.00, la sediul
instituþiei. Data limitã pânã la care candidaþii
vor depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucratoare de la afisare,
respectiv 29.01.2021, la sediul instituþiei.
Date contact-secretariat, tel.0235426784. *

ªCOALA Gimnazialã nr.1 Brãneºti cu
sediul în Brãneºti, str.Slt.Petre Ionel nr.147,
jud.Ilfov, 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-informatician-0,5 post
vacant, contractual, pe perioadã nede-
terminatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-absolvirea cu
diplomã a unei instituþii de învãþãmânt
preuniversitar de specialitate;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-1 an; Data, ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã-
8.02.2021, ora 10.00, la sediul instituþiei;
-proba practicã-8.02.2021, ora 13.00, la
sediul instituþiei;-proba interviu-8.02.2021,
ora 13.30, 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-
Mirea Gabriela-Laura, tel.021.350.13.31
Email:scoala1branesti@yahoo.com. *

ªCOALA Gimnazialã nr.2, cu sediul în
Iaslovãþ, nr.582, jud.Suceava, organizeazã
concurs, pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modif icatã ºi completatã de H.G
nr.1027/2014. Denumirea postului-îngrijitor-
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 scrisã-08.02.2021 , ora
13.00, la sediul instituþiei;-proba practicã-
08.02.2021, ora 14.00, la sediul instituþiei;-
proba interviu-08.02.2021, ora 15.00, 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-Director
tel.0746183172. *

ORAªUL Oþelu-Roºu, cu sediul în Oþelu-
Roºu, str.Rozelor, nr.2, jud.Caraº-Severin,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post contractual de conducere,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014. Pentru a
ocupa un post contractual vacant candidaþii
trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale,
conform art.3 al Regulamentului-cadru
aprobat prin H.G.nr.286/23.03.2011, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Denumirea postului-administrator
public-Oraº Oþelu Roºu post contractual de
conducere pe perioadã determinatã,
respectiv pe durata mandatului primarului
oraº Oþelu Roºu. Condiþii specifice de
participare la concurs;-nivelul studiilor- studii
universitare de licenþa absolvite cu diplomã,
respectiv studii superioare de lungã duratã
absolvite cu diplomã de licentã sau
echivalentã în domeniile-economice,
administrative, tehnice sau juridice;
-vechime în muncã-minim 10 ani;-
experientã in funcþii de conducere-minim 3
ani;-capacitate de exprimare (scris, vorbit,
citit)-nivel mediu în cel putin o limbã de
circulaþie internaþionalã;-cunoºtinþe de
operare PC-nivel mediu; Data, ora ºi locul de
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desfãºurare a concursului:-08.02.2021, ora
10.00, proba scrisã, la sediul Primãriei Oraº
Oþelu-Roºu;-10.02.2021, ora 10.00, interviu,
la sediul Primãriei Oraº Oþelu-Roºu. Data
limitã pânã la care candidaþii vor depune
actele pentru dosarul de concurs
este-28.01.2021, ora 16:00, la sediul
Primãriei Oraº Oþelu-Roºu (Registratura
Generalã). Date contact-tel.0255/530803;
fax- 0255/530879, Þolea Aurora- Com-
part iment Resurse Umane; e-mail :
primãria_otelurosu@yahoo.com. *
LICEUL Tehnologic nr.1 Fundulea, cu
sediul în Oraº Fundulea, str.Nicolae
Titulescu, nr.5, jud.Cãlãraºi, organizeazã
concurs, pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modif icatã ºi completatã de H.G.
nr.1027/2014. Denumirea postului-laborant
post vacant, contractual, pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-medii
cu condiþia sã fie înscris/ã la o formã de
pregãtire superioarã;-vechime în spe-
cialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se solicitã. Data, ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã--
08.02.2021, ora 10.00, la sediul instituþiei;-
proba interviu-11.02.2021, ora 12.00, la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile de la afiºare, la
sediul instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0242 642079/0736653227. *
COMUNA Hida, cu sediul în Hida,
str.Sfatului, nr.1 jud.Sãlaj, organizeazã
concurs pentru ocuparea postului
contractual aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.1027/
2014 în cadrul instituþiei. Denumirea
postului-muncitor calificat-post vacant
contractual, pe perioadã nedeterminatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor-studii medii sau
generale;-calificare-mecanic întreþinere ºi

deservire utilaje (buldoexcavator, buldozer,
autoutilitarã, tractor, remorcã basculantã,
distribuitor sare ºi nisip, tractor tuns iarba)
sau întreþinere ºi reparaþii construcþii/
clãdiri;-posesor permis conducere-minim
categoria B;-vechimea în muncã-nu se
solicitã. Data, ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba practicã-08.02.2021, ora
10.00, la sediul Primãriei Hida;-proba de
interviu-10.02.2021, ora 10.00, la sediul
Primãriei Hida; Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este-01.02.2021, la sediul
Primãriei Hida. Date contact: tel .
0260628301/0760.238033. *

ªCOALA Gimnazialã Leon Dãnãilã, cu
sediul în Dãrãbani, str.1 Decembrie, nr.76
jud.Botoºani, 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-ºofer microbuz
ºcolar-post vacant contractual, pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-medii
finalizate cu diplomã de bacalaureat;
-posesor permis conducere categoria D;-
posesor atestat transport persoane;
-cunoºtinþe mecanic auto;-vechime-5 ani.
Data, ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-8.02.2021, ora
10.00, la sediul instituþiei;-proba practicã în
data de 9.02.2021, ora 10.00, la sediul
instituþiei;-proba interviu-9.02.2021, ora
13.00, la sediul instituþiei. Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile de la
af iºare, la sediul inst i tuþ iei . Date
contact-secretariat, tel.0231/631465. *

COLEGIUL Silvic ,,Bucovina”, cu sediul în
Câmpulung Moldovenesc, Calea Bucovinei
nr.56 jud.Suceava, 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, 1 post
vacant contractual, pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-

minim 10 clase;-vechime în muncã
necesarã ocupãri i postului-minim 1
an;-abilitãþi pentru munca în echipã. Data,
ora ºi locul de desfãºurare a con-
cursului:-proba practicã-08.02.2021, ora
14.00, la sediul inst i tuþ iei ; -proba
interviu-11.02.2021, ora 13.00, la sediul
instituþiei. Data limitã pânã la care candidaþii
vor depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afiºare, la sediul
instituþiei, perioada 18.01.2021-29.01.2021.
Date contact-secretariatul unitãþ i i ,
tel.0230314093, csilvic@yahoo.com, site-ul
unitãþii www.silvagrup.ro. *

COLEGIUL Silvic ,,Bucovina”, cu sediul în
Câmpulung Moldovenesc, Calea Bucovinei
nr.56, jud.Suceava, 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-secretar, 1 post vacant
contractual, pe perioadã nedeterminatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor-studii superioare
(economice, administraþie publicã);-
vechime în muncã necesarã ocupãrii
postului-minim 5 ani;-abilitãþi pentru munca
în echipã. Data, ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-08.02.2021, ora
10.00-13.00, la sediul instituþiei;-proba
practicã-11.02.2021, ora 10.00, la sediul
instituþiei;-proba interviu-16.02.2021, ora
10.00, la sediul instituþiei. Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile de la
afiºare, la sediul instituþiei, perioada
18.01.2021-29.01.2021. Date contact-
secretariatul unitãþii, tel.0230/314093,
e-mail csilvic@yahoo.com, site-ul unitãþii
www.silvagrup.ro. *

LICEUL cu Program Sportiv ”Iolanda Balas
Soter”, cu sediul în Buzãu, str. Al. ªcolilor,
nr.1, organizeazã concurs pentru ocuparea
pe perioadã nedeterminatã a unui post
contractual vacant îngrijitor I. Concursul se
va desfãºura la sediul Liceului cu Program
Sportiv ”Iolanda Balas Soter” Buzãu, astfel:
Proba practicã: 08.02.2021, ora 10:00
Interviul: 10.02.2021, ora 10:00 Condiþiile

generale de participare la concurs:
Candidaþi i trebuie sã îndeplineascã
condiþiile prevãzute la art. 3 din H.G. nr.
286/2011, pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru, privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post contractual
vacant, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare. Condiþiile specifice : 1.studii
generale – minimum 10 clase; 2.vechime în
muncã de minimum 5 ani; Dosarele de
înscriere la concurs trebuie sã conþinã, în
mod obligatoriu, documentele prevãzute la
art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare ºi se vor depune la
sediul instituþiei în termen de 10 zile
lucrãtoare de la data publicãrii prezentului
anunþ în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, pânã pe data de 29.01.2021,
ora 14:00. Informaþii suplimentare privind
condiþiile de participare la concurs ºi
bibliografia se pot obþine la sediul Liceului cu
Program Sportiv ”Iolanda Balas Soter”
Buzãu, persoanã de contact Ene Ani
Lacramioara, telefon 0238/422.824, în zilele
lucrãtoare, între orele 8:00-16:00, începând
cu data de 18.01.2021. Director, Prof.
CIGHIR CÃTÃLIN SEBASTIAN. *

COLEGIUL Naþional „B.P. Hasdeu”, cu
sediul în localitatea Buzãu, Bld. Gãrii, nr.1,
judeþul Buzãu, organizeazã concurs pentru
ocuparea pe perioadã nedeterminatã a
urmãtoarelor funcþii contractuale vacante: 1
post administrator patrimoniu ºi 1 post
muncitor, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.
Concursul se va desfãºura la sediul
Colegiului Naþional „B.P.Hasdeu” din
Buzãu, Bld. Gãrii, nr. 1, astfel: - Proba scrisã
în data de 08.02.2021, ora 09:00(pentru
administrator patrimoniu); - Proba practicã
în data de 08.02.2021, ora 12:00(ambele
posturi); - Proba interviu în data de
10.02.2021, ora 09:00(ambele posturi).
Condiþiile generale de participare la
concurs: Candidaþ i i t rebuie sã
îndeplineascã condiþiile prevãzute la art.3
din H.G.nr. 286/2011, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru, privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unei
funcþii contractuale vacante, cu modificãrile

ºi completãrile ulterioare. Condiþii le
specifice: pentru postul de administrator
patrimoniu: - studii superioare, inginer/
subinginer/economist (conform Legii
nr.1/2011) - cunoºtinþe foarte bune de
operare pe calculator (gestiune); - spirit
organizatoric; - abilitãþi de comunicare ºi
relaþionare, de coordonare a echipelor; -
capacitate de gestionare a timpului ºi
prioritãþilor; - constituie avantaj parcurgerea
cursurilor de SSM, PSI, Igiena; experienþa în
funcþia de administrator de patrimoniu/
gestionar într-o instituþie de învãþãmânt,
cunoºtinþe de contabilitate primarã ºi
casierie; - vechime în muncã de minimum 5
ani; - posesor permis conducere auto,
categoria B. pentru funcþia de muncitor: -
nivelul studiilor: cel puþin studii generale; -
vârsta minimã: 21 ani; - abilitatea de a lucra
în echipã; - constituie avantaj calificarea în
domeniul finisajelor în construcþii (zidar,
zugrav etc). - vechime în muncã: nu este
cazul. Dosarele de înscriere la concurs
trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu,
documentele prevãzute la art. 6 din H.G. nr.
286/2011, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare ºi se vor depune la sediul instituþiei
în termen de 10 zile lucrãtoare de la
publicarea anunþului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, în perioada
18.01-29.01.2021, orele 09:00-14:00.
Relaþii la telefon: 0238.717.421. Director,
Profesor Mîndruþã-Tãnãsescu Virginia. *

PROPUNERI AFACERI

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

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

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

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

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

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

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

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**

(urmare din pagina 5)

LOCURI DE MUNCA-OFERTE

VANZARI
VIDEO/FOTO/TV

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

ELECTRONICE

VAND acumulatori si incarcatoare laptop,
de la 389 Lei, globstar@globstar.ro. Livrare
prin curier , tel.0213.263.347**
INCARCATOR PB Smart cu acumulatori
inclusi, 189 Lei, gpbatter ies.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
colect ie, 500 Lei, negociabi l ,
tel.0723.711.102**

COLECTII DIVERSE

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

DIVERSE
UNITATEA Adminitrat iv Teri tor ialã
PÂRSCOV, judeþul BUZÃU, anunþã
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale 7,
8, 32, 33 si 34 UAT PÂRSCOV, începând cu
data de 22.01.2021, pe o perioadã de 60 de
zile, la sediul PRIMÃRIEI PÂRSCOV,
conform art. 14 alin. (1) ºi (2) din Legea
cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr.
7/1996, republicatã, cu modificãrile ºi
completãri le ulterioare. Cereri le de
rectificare ale documentelor tehnice vor
putea f i depuse la __PRIMÃRIA
PÂRSCOV_ ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale
de Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã:http://
www.ancpi.ro/pnccf_docs/Buzau. Primar,
DANIEL MIHAI. *
SC LANDBRUK SRL anunta publicul inte-
resat asupra deciziei de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE
FERMA DE REPRODUCTIE SUINE,
propus a fi aplasat in comuna SAHATENI,
SAT GAGENI, NR. CAD. 21920, JUD.
BUZAU. Proiectul acordului de mediu si
informatiile relevante pentru luarea deciziei
pot fi consultate la sediul AGENTIEI
PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUZAU,
din Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr.
3, jud. Buzau si la sediul SC LANDBRUK
SRL, din com. Tusnad, sat Tusnad, str.
Principala, nr. FN, jud. Hunedoara, in zilele
de luni-vineri, intre orele 8-13, precum si la
urmatoarea adresa de internet:
www.apmbz.anpm.ro. Observati i le /
contestatiile publicului se primesc la sediul
AGENTIEI PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI BUZAU, din Buzau, str. Sfantul
Sava de la Buzau, nr. 3, jud. Buzau, in
termen de 10 zile de la data publicarii
anuntului pe pagina de internet a autoritatii
competente pentru protectia mediului.
0762210333. *
ANUNÞ prealabil privind afiºarea publicã a
documentelor tehnice ale cadastrului
Denumire judeþ: Prahova Denumire UAT
Magureni Sectoare cadastrale: 56, 57, 58.
OCPI Prahova anunþã publ icarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr. 56, 57, 58, pe o
perioadã de 60 de zile calendaristice,
conform art. 14 alin. (1) ºi (2) din Legea
cadastrului ºi a publicitãþii Imobiliare nr.
7/1996, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Data de început a
afiºãrii: 25.01.2021. Data de sfârºit a afiºãrii:
25.03.2021. Adresa locului afiºãrii publice:
Sediul Primariei Comunei Magureni. Repere
pentru identificarea locaþiei Com. Magureni
Str. Primariei nr.980 jud. Prahova. Cererile
de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primariei comunei
Magureni Judetul Prahova ºi pe site-ul
ANCPI. Alte indicaþii utile pentru cei
interesaþi: 0244324760. Informaþii privind
Programul naþional de cadastru ºi carte
funciarã 2015-2023 se pot obþine pe site-ul
ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.
Primar, Iordache Gheorghe. *
CITR Filiala Bucureºti SPRL, cu sediul în
Bucureºti, str. Gara Herãstrãu nr. 4, Green

Court et. 3, Sector 2, înmatriculatã la
Registrul Formelor de Organizare al UNPIR
sub nr. RFO0401/2009, având CIF
RO26171764, not i f icã deschiderea
procedurii de faliment în formã generalã faþã
de societatea TIMPURI NOI SA (în faliment,
in bankruptcy, en faillite), cu sediul în com.
Jilava, ªos. Giurgiului, nr. 5B, jud. Ilfov,
înmatr iculatã la Ofic iul Registrului
Comerþului sub nr. J23/1354/2011, având
CUI 326717, prin Hotãrârea intermediarã nr.
3790/15.12.2020 pronunþatã de Tribunalul
Ilfov în dosarul nr. 2096/93/2018. Creditorii
au dreptul de a formula declaraþii de creanþã
cu privire la creanþele deþinute împotriva
debitoarei, nãscute între data intrãrii
societãþii în procedura de insolvenþã,
22.08.2018, ºi data intrãrii în procedura de
faliment, 15.12.2020. Acestea vor fi depuse
obligatoriu în douã exemplare, din care unul
la Registratura Tribunalului Ilfov, la dosarul
nr. 2096/93/2018, iar unul la sediul
lichidatorului judiciar din mun. Bucureºti, str.
Gara Herãstrãu nr. 4, Green Court et. 3,
Sector 2. Termenul limitã pentru depunerea
declaraþiilor de creanþã este data de
01.02.2021. Termenul l imitã pentru
veri f icarea creanþelor, întocmirea,
depunerea ºi publ icarea Tabelului
Suplimentar al creanþelor este 04.03.2021.
Termenul pentru afiºarea Tabelului Definitiv
Consolidat al creanþelor este data de
05.04.2021. *

R A P O R T C U R E N T CONFORM
REGULAMENTULUI NR. 5/2018 privind
emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata Data raportului:
13.01.2021; Denumirea entitatii emitente:
S.C. CEREALCOM S.A. Teleorman; Sediul
social: Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr.
1, jud. Teleorman; Numar telefon/fax:
0247/313.440, 0247/313.443; Cod de
înregistrare fiscala: RO9625020; Numar de
ordine la ORC Teleorman: J34/265/1997;
Capital social varsat: 51.793.802,5; Piata
reglementata: Sistem alternat iv de
tranzactionare, administrat de BVB; COD
LEI al subscrisei este 254900CUST4QX
8YH4519 Eveniment important de raportat:
litigii in care este implicata societatea I.
Dosar nr. 1683/87/2020 ? Parti :Creditor –
Oltina Impex Prod Com S.R.L. Parat – S.C.
Cerealcom S.A. ; - Obiectul dosarului :
sechestru asigurator; - Valoare :
6.365.606,34 lei reprezentand penalitati de
intarzaiere calculate pana la data de
30.09.2020, conform prevederi Contract de
vanzare nr. S.C. Oltina Impex Prod Com
S.R.L. 909/14.03.2019, nr. S.C. Cerealcom
S.A. 1448/21.03.2019, act juridic raportat
prin Raportul curent din data de 21.03.2019;
- Instanta : Tribunalul Teleorman ; Prin
Incheierea civila nr.74/14.12.2020, instanta
a admis cererea formulata de creditoarea
Oltina Impex Prod Com SRL si a incuviintat
instituirea sechestrului asigurator asupra
tuturor bunurilor mobile si imobile ale paratei
pana la concurenta sumei de 6.365.606,34
lei. II.Dosar nr. 1669/87/2020 ? Parti
:Reclamant – S.C. Oltina Impex Prod Com
S.R.L. ; Parat – S.C. Cerealcom S.A. ; -
Obiectul dosarului : pretentii, urmare a
neindeplinirii de catre parata a obligatiilor
prevazute in Contractul de vanzare nr. S.C.
Olt ina Impex Prod Com S.R.L.
909/14.03.2019, nr. S.C. Cerealcom S.A.
1448/21.03.2019, act juridic raportat prin
Raportul curent din data de 21.03.2019; ; -
Valoare :6.365.606,34 lei reprezentand
penalitati de intarzaiere calculate pana la
30.09.2020; - Stadiu procesual : fond -
Instanta : Tribunalul Teleorman ; - Termen
judecata : 17.02.2021 – litigiu raportat prin
Raportul curent din data de 16.12.2020.
Presedinte Consiliul de Administratie
Mariana STOICESCU *

„SUBSCRISA AA TOTAL INSOLVENCY
IPURL, identificatã prin CIF 25931349, nr.
de ordine în tabloul practicienilor în
insolvenþã: 0399, având sediul social în
Mun. Bucureºt i , str . Poet Grigore
Alexandrescu nr. 83, sector 1, reprezentatã
legal prin practician în insolvenþã Ioan Nistor
Mandache, în calitate de ADMINISTRATOR
JUDICIAR al debitoarei AVALON GRUP
SRL, identificatã prin CUI 13215222, nr.
înreg. la Reg.Com.: J40/6849/2000; având
sediul social în Bucureºti Sectorul 1, Str.
Grigore Mora, Nr. 39, Parter, Camera 17,
desemnatã în aceastã calitate prin Sentinþa
nr. 5657 din data de 14.12.2020 (îndreptare
materiala în 11.01.2021), pronunþatã în
Dosarul nr. 842/3/2020, aflat pe rolul
Tribunalului Bucuresti, Sectia a-VII-a Civila,
Completul C1, în temeiul 99 din Legea nr.
85/2014, privind procedurile de prevenire a

insolvenþei ºi de insolvenþã: NOTIFICÃ:
Intrarea debitoarei în procedura generala a
insolvenþei, având în vedere faptul cã a fost
admisã cererea formulatã de cãtre
CENTRAL EASTERN EUROPEAN REAL
ESTATE SHAREHOLDINGS B.V. - cu
sediul ales; Prin sentinþã au fost stabilite
urmãtoarele termene: Termenul limitã
pentru înregistrarea cererilor de admitere a
creanþelor asupra averii debitoarei –
28.01.2021; Cererea de admitere a creanþei
va cuprinde: numele/denumirea creditorului,
domiciliul/sediul, suma datoratã, temeiul
creanþei, precum ºi menþiuni cu privire la
eventualele cauze de preferinþã; La cerere
vor fi anexate documente justificative ale
creanþei ºi ale actelor de constituire de
cauze de preferinþã, precum ºi taxa judiciarã
de timbru, în valoare de 200 de lei. Cererea
de înscriere a creanþei ºi documentele care
o însoþesc vor fi depuse la dosar sau trimise
prin poºtã pe adresa instanþei, în dublu
exemplar, unul pentru a fi comunicat
administratorului judiciar ºi unul pentru a
rãmâne la dosar, cu menþiunea cã
exemplarul pentru administratorul judiciar
poate fi comunicat în mod direct acestuia,
prin poºtã. De asemenea, vã solicitãm sã
comunicaþi administratorului judiciar pe
email/fax o copie a declaraþiei de creanþã
depusã la dosarul cauzei. Termenul de
întocmire ºi publicare în BPI a tabelului
preliminar al creanþelor – 17.02.2021; Data
primei ºedinþe a adunãrii generale a
creditorilor – 22.02.2021, ora 14.00. Locul
desfãºurãrii primei ºedinþe a adunãrii
generale a creditorilor, este la sediul
administratorului judiciar din Mun. Bucureºti,
str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 83, sector
1, cod postal 010624. Ordinea de zi: 1.
Prezentarea stadiului proceduri i de
insolvenþã. Termenul de întocmire ºi
publicare în BPI a tabelului definitiv al
creanþelor – 15.03.2021; Termenul pentru
continuarea procedurii – 05.04.2021. Având
în vedere faptul cã documentele transmise
prin serviciile poºtale pot sã nu fie
recepþionate în termen util sau sã fie
recepþionate eronat, vã rugãm sã transmiteþi
orice document/informaþie referitoare la
dosarul sus-menþionat ºi prin email, la
adresa: office@aatotal.ro”. *

CEI interesati a face opozitie la dobandirea
dreptului de proprietate prin uzucapiune al
petentilor CIUREA ION DORIN, CIUREA
DORINA MARIANA cu privire la terenul
situat in Comuna Moieciu, sat Moieciu de
Sus, jud. Brasov, inscris in Cf. nr. 106209
Moieciu, nr. Top. 8095, 8096, 8097 sunt
chemati la Judecatoria Zarnesti, str. Aleea
Uzinei, nr.9, jud. Brasov, in 24.02.2021, ora
09,00, dos. 3046/338/2020. *

S.C. INTERO PROPERTY DEVELOP-
MENT S.R.L. avand sediul in Str.Ziduri Mosi,
nr.25, Pavilion Administrativ, Cam.5, et.2,
sect.2, Bucuresti, titular al planului “PLAN
URBANISTIC ZONAL- B-dul.Bucurestii Noi,
nr.43, Sect.1, Bucuresti-Ansamblu mixt-
birouri, comert si servicii- 3S+P+11E+Eth”
anunta publicul interesat asupra deciziei de
emitere a avizului de mediu pentru
planul/programul mentionat. Urmatoarele
documente care privesc: planul/programul
adoptat, modalitatile prin care consideratiile
privind mediul au fost integrate in
plan/program, modul de pregatire a
raportului de mediu, motivele pentru
alegerea alternativei de plan/program
avizate si masuri le decise privind
monitorizarea efectelor asupra mediului, pot
fi consultate la sediul Agentiei Regionale
pentru Protectia Mediului Bucuresti din
Aleea Lacul Morii nr.1 (in spatele benzinariei
Lukoil), sect.6, de luni pana vineri intre orele
9.00-12.00. *

SUBSCRISA TANASA SI ASOCIATII
SPRL, reprezentata prin asociat
coordonator Tanasa Constantin, in calitate
de administrator judiciar al KOCHPLAST
INTERNATIONAL SRL, desemnat prin
sentinta civi la nr.5778 din data de
16.12.2020 in dosar nr. 14353/3/2020,
pronuntata de catre Tribunalul Bucuresti-
Sectia A VII-A Civilã notifica deschiderea
insolventei prin procedura generala
prevazuta de Legea nr.85/2014 fata de
KOCHPLAST INTERNATIONAL SRL cu
sediul in Bucureºti Sectorul 6, Str. Poarta
Albã, Nr. 2-4, Bloc 109A, Scara 1, Etaj 2, Ap.
14, avand CUI 27144911 si J40/6591/2010.
Persoanele f iz ice si jur idice care
inregistreaza un drept de creanta impotriva
KOCHPLAST INTERNATIONAL SRL vor
formula declaratie de creanta care va fi
inregistrata la grefa Tribunalului Bucuresti –
Sectia a VII a Civilã, cu referire la dosar nr.
14353/3/2020, in urmatoarele conditii: a)
termenul limita pentru inregistrarea cererii

de admitere a creantelor asupra averii
debitorului 01.02.2021; b) termenul de
verificare a creantelor, de intocmire, afisare
si comunicare a tabelului preliminar de
creante 22.02.2021 c)termenul pentru
intocmirea si afisarea tabelului definitiv la
19.03.2021; d) data primei sedinte a
adunarii creditorilor la 01.03.2021, ora 14.00
; e) adunarea generala a asociatilor
KOCHPLAST INTERNATIONAL SRL la
22.01.2021, ora 14.00 la sediul
administratorului judiciar din Bucuresti, b-dul
Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.5, ap.47, sector 3,
cu unic punct in ordinea de zi „Desemnarea
administratorului special”. Nedepunerea
declaraþiei de creanþa la termenul fixat este
sancþionata conform art.114 din Legea
nr.85/2014. *

LICHIDATORUL judiciar CII MORARU
LAURA CLAUDIA, notificã deschiderea
falimentului debitorului SC MERCADITO
SRL conform sentinþei comerciale nr.876/
2020 din 15.12.2020 , dosar 5493/99/2020 ,
CIF 16961162 , J22/2516/2004 cu sediul
social : municipiul Iaºi , B-dul Alexandru cel
bun , nr.40 , bl.D3 , sc.A , et.5 , ap.19 ,
jud.Iaºi , si termenele : - predare gestiune
cãtre lichidatorul judiciar ºi actele prevãzute
la art. 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 la
28.12.2020 ; - depunere cereri de admiterea
creanþelor la 29/01/2021; - publicare tabel
preliminar la 8/02/2021 . Contestaþiile la
tabel vor fi depuse la tribunal în termen de 7
zile de la publicarea în BPI ; - publicare tabel
definitiv la 25.02.2021 . - continuarea
procedurii la 16.03.2021; - prima ºedinþã a
adunarii creditorilor la 15.02.2021 în locaþia
stabilitã de lichidator . Toate înscrisurile
depuse la dosar pot fi consultate la arhiva
Tribunalului. *

TRIBUNALUL MARAMUREª SECÞIA A - II
- A CIVILÃ NOTIFICARE Prin Sentinta Civilã
nr. 1344 din data de 03.12.2020 a
Tribunalului Maramureº, dosar nr. 625/
100/2020 s-a dispus deschiderea procedurii
simplificate a insolventei debitorului S.C.
EMIRTRADE S.R.L., cu sediul in Baia Mare,
str. Grivitei, nr.32, jud. Maramureº,
J24/1011/2003, CUI 15738112. Prin
Sentinta Civilã nr. 1344 din data de
03.12.2020 s-au stabilit urmãtoarele
termene: termenul limitã pentru inregis-
trarea cererii de admitere a creantelor
asupra averii debitorului:- 25.01.2021.
Termenul de verificare a creanþelor, de
întocmire ºi publicare in BPI a tabelului
preliminar de creanþe-10.02.2021. Termenul
de definitivare a tabelului creantelor-
01.03.2021. Data primei ºedinþe a adunãrii
generale a creditorilor:20.02.2021, ora
10.00, la biroul lichidatorului judiciar, Str.
George Cosbuc, nr.25A, ap. 15, Baia Mare,
jud. Maramureº. *

PREMIER INSOLV SPRL, în calitate de
administrator judiciar al debitorului SC AVIS
SHOES SRL, CUI 22649298, J32/1781/
2007, în baza prevederilor art. 99 ºi art.100,
alin.1, din Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenþei ºi de
insolvenþã, NOTIFICÃ : -Deschiderea
procedurii generale de insolvenþã împotriva
debitorului, cu sediul în Sibiu, str.Grâului
nr.27,cam.33,et.P, jud.Sibiu, conform
Încheiere nr.1/05.01.2021, pronunþatã de
Tribunalul Sibiu în dosar nr. 2810/85/2020,
cu urmãtoarele termene limitã: - Termenul
limitã pentru înregistrarea cererilor de
admitere a creanþelor: 19.02.2021 - Termen
de verificare a creanþelor, întocmire ºi
publicare a tabelului preliminar: 11.03.2021.
- Termen limitã de întocmire, afiºare ºi
publicare tabel definitiv al creanþelor:
05.04.2021. Adunarea Creditorilor va avea
loc la data de 17.03.2021, ora 12, la sediul
administratorului judiciar din Sibiu, str.
Criºanei nr.2, jud.Sibiu. *

PREMIER INSOLV SPRL, în calitate de
lichidator judiciar al debitorului SC A&E
IMOBILIARA SIBIU SRL, CUI 18221039,
J32/1833/2005, în baza prevederilor art. 99
ºi art.100, alin.1, din Legea nr. 85/2014
privind proceduri le de prevenire a
insolvenþei ºi de insolvenþã, NOTIFICÃ :
-Deschiderea procedurii simplificate de
insolvenþã împotriva debitorului, cu sediul în
Sibiu, str.Morilor nr.17B, jud.Sibiu, conform
Încheiere nr.2/05.01.2021, pronunþatã de
Tribunalul Sibiu în dosar nr. 2813/85/2020,
cu urmãtoarele termene limitã: - Termenul
limitã pentru înregistrarea cererilor de
admitere a creanþelor: 19.02.2021 - Termen
de verificare a creanþelor, întocmire ºi
publicare a tabelului preliminar: 01.03.2021.
- Termen limitã de întocmire, afiºare ºi
publicare tabel definitiv al creanþelor:
25.04.2021. Adunarea Creditorilor va avea
loc la data de 05.03.2021, ora 12, la sediul

lichidatorului judiciar din Sibiu, str. Criºanei
nr.2, jud.Sibiu. *

IN temeiul art.99 din Legea nr.85/2014 va
not i f icam deschiderea proceduri i
simplif icate a falimentului impotriva
debitoarei DUCA CEREALS TRADING
S.R.L., cu sediul social Sat Valcelele,
Comuna Valcelele, str. Calarasilor, nr.446,
lotul nr.2, jud. Calarasi, avand nr. de ordine
în Registrul Comerþului: J51/266/2014 si
C.U.I. 33487701. Termenul limitã pentru
depunerea cererilor de creanþã este:
23.02.2021. Data primei ºedinte a adunarii
creditorilor este 10.03.2021, ora 11:00 ce se
va desfasura la sediul lichidatorului judiciar
din Calarasi, str. Flacara, nr.16, bl.B22,
sc.B, ap.1, jud. Calarasi. C.I.I. Raceanu
Gabriel *

CASA schimb valutar. Curs valutar
negociabil pentru sume mari, minim 1000 E ,
tel.0722.663.224**

COMPUN scurte poezii in Limba Engleza, 5
E, 4customersoff ice@gmail .com ,
tel.076.645.381**

ORGANIZATIE non profit ofera consulting/
servicii informatica, 1 Leu, http://h4p.biz/ ,
tel.0747.658.646**

A.G.A.
SC Avicola Smirna SA, cu sediul în loca-
litatea Smirna,str.11, nr.7, Jud.Ialomiþa,
înregistratã la ORC Ialomiþa sub
nr.J/21/506/1991, CUI RO2653251, prin
administrator unic Ungureanu Lorel Dorin, în
baza actului constitutiv ºi a Legii 31/1990,
convoacã Adunarea Generalã Ordinara,in
data de 22.02.2021, ora 15 si Extraordinara
a Acþionarilor societãþi i, în data de
22.02.2021 ora 16, cu urmãtoarea ordine de
zi:-ADUNAREA GENERALA ORDINARA
1.Analizarea si aprobarea Raportului de
gestiune pe anul 2020, a contului de profit si
pierdere si a bilantului contabil pe anul 2020
2.Modif icarea duratei mandatului
administratorului unic, pe o perioada de 4
ani 3.Prelungirea mandatului cenzorilor cu o
noua perioada de 3 ani 4.Discutarea si
analizarea Raportului comisiei de cenzori.
5.Discutarea si aprobarea repartizãrii
profitului realizat în anul 2020 6.Discutarea
programului de productie pe anul 2021
strategia colaborãri i cu parteneri i .
7.Discutarea programului de Investitii pentru
anul 2021 8.Imputernicirea administratorului
unic in persoana domnului Ungureanu
Lorel-Dorin sau a directorului economic
Adam Maria, de a contracta credite pe
termen scurt sau lung, sub diverse forme,
pentru finantarea activitãtii curente de
productie în limita maximã de 3.500.000
serie populatã, precum si programe IMM
INVEST, Agro Credit, precum si alte credite
generate de contextul pandemiei
COVID-19. 9.Împuternicirea adminis-
tratorului unic in persoana domnului
Ungureanu Lorel-Dorin sau a directorului
economic Adam Maria în vederea semnãrii
contractelor de credit si a contractelor de
garantie mobiliarã si imobiliarã asupra
patrimoniului societãtii, prin ipoteca sau gaj
in favoarea bancii. 10.Împuternicirea
administratorului unic in persoana domnului
Ungureanu Lorel-Dorin sau a directorului
economic Adam Maria pentru a constitui
garantii pentru creditul de investitii cu fonduri
europene prin Ipoteca asupra bunurilor
imobile si mobile ce formeaza obiectul
proiectului, 11.Ipoteca pe conturi deschise
la banca, garantia unui fond de garantare
(FGCR/FNGCIMM) 12.Împuternicirea
administratorului unic in persoana domnului
Ungureanu Lorel-Dorin sau a directorului
economic Adam Maria pentru prelungirea
valabilitatii Liniei de credit pe o noua
perioada de creditare de 24 luni si
mentinerea garantiei imobiliare asupra
imobilului-teren intravilan in suprafata de
43198mp, impreuna cu constructiile de la C
1-C 13, inscris in C.F.nr 20179 a localitatii
Grivita, (provenita din conversia de pe hartie
a C.F.nr.237), nr.cad.vechi 657, nr.cad.
20179, proprietatea SC AVICOLA SMIRNA
SA. 13.Imputernicirea admnistratorului unic
Ungureanu Lorel-Dorin sau a directorului
economic Adam Maria pentru a reprezenta
SC AVICOLA SMIRNA SA, in relatiile cu
A.P.I.A, A.N.S.V.S.A, A.P.D.R.P, Adminis-
tratia Financiara,AFIR,AM PNDR,CRFIR-8
BUCURESTI-ILFO,Autori tatea de
Management (AM) POR-REGIO Braila sau
Calarasi Registrul Comertului, precum si
alte inst i tut i i publ ice si bancare.
14.Împuternicirea administratorului unic in
persoana domnului Ungureanu Lorel-Dorin
sau a directorului economic Adam Maria, in
vederea semnarii contractelor de credit
obtinute in baza adeverintei A.P.I.A. si

pentru a reprezenta societatea in relatiile cu
banca, in ceea ce priveste acordarea
subventiei pentru bunastarea pasarilor,
,,Plati in favoarea bunasarii animanelor-
Pasari” sau conform Masurii 14 T sau a
oricarei masuri asemanatoare. 15.
Împuternicirea administratorului unic in
persoana domnului Ungureanu Lorel-Dorin
sau a directorului economic Adam Maria, de
a efectua operatiuni bancare in scopul
desfasurari i act ivitat i i economice a
societatii:-ordine de plata, retragere
numerar, deschidere de conturi noi si alte
operatiuni bancare. 16.Diverse. Lucrãrile
Adunãrii Generale se vor desfãºura la sediul
societãþii, str.11, nr.7 din loc.Smirna,
jud.Ialomiþa. În cazul neîndepl inir i i
cvorumului necesar, Adunarea Generalã
Ordinara se va þine în acelaºi loc la data de
23.02.2021, ora 15. ADUNAREA GENE-
RALA EXTRAORDINARA 1.Majorarea
capitalului social a SC AVICOLA SMIRNA
SA, de la 253078 lei pana la 461678 lei. 2.Se
aproba mandatarea administratorului unic
Ungureanu Lorel-Dorin, in vederea semnarii
Actului Const i tut iv, actual izat, cu
modificariile la zi. 3.Diverse. Lucrãrile
Adunãrii Generale se vor desfãºura la sediul
societãþii, str.11, nr.7 din loc.Smirna,
jud.Ialomiþa. În cazul neîndepl inir i i
cvorumului necesar, Adunarea Generalã
Ordinara se va þine în acelaºi loc la data de
23.02.2021, ora 15, iar cea Extrordinara la
ora 16, in acelasi loc. *
NR. 8 din 12.01.2021 CONVOCATOR În
temeiul Legii 31/1990 republicatã ºi a
Hotãrârii nr. 1/11.01.2021 Administratorul
Unic convoacã A.G.A. ordinarã la S.C.
Aletheia S.A. Bistriþa, J/06/283/1991, CUI
RO568192, în data de 23.03.2021, ora
14.00, la sediul S.C. Aletheia S.A. din
Bistriþa, str. M. Eminescu, nr. 4-5, cu
urmãtoarea: ORDINE DE ZI 1. Aprobarea
Raportului Comisiei de cenzori pe anul 2020
2. Aprobarea Raportului de activitate al
Administratorului unic pe anul 2020 3.
Aprobarea Bilanþului contabil ºi a Contului
de profit ºi pierderi pe anul 2020 4.
Aprobarea Bugetului de venituri ºi cheltuieli
pe anul 2021 5. Aprobarea Planului de
investiþii pe anul 2021 Materialele pot fi
consultate de cãtre acþionari la sediul
societãþii. Dacã prima A.G.A. nu se poate
þine la data indicatã, a doua adunare se va
întruni în 25.03.2021, ora 16.00, la sediul
societãþii. Data de referinþã pentru acþionari
ºi acþiuni este 01.03.2021. ADMINIS-
TRATOR UNIC, Felicia Cornelia Macarie *
HOTÃRÂREA Adunãri i Generale
Extraordinare a Acþionarilor FAMOS S.A. nr.
1 din 07.01.2021 Adunarea Generalã
Extraordinarã a Acþionarilor societãþii
FAMOS S.A., cu sediul în Mun. Odorheiu
Secuiesc, Str. Targului, nr. 6, jud. Harghita,
înregistratã la Registrul Comerþului sub nr.
J19/1/1991, având C.U.I. 523816, capital
social: 1.317.742,50 lei, reprezentând
527.097 acþiuni, convocatã în baza
dispoziþiilor Legii nr. 31/1990 R ºi a Actului
constitutiv al societãþii, întrunitã legal ºi
statutar în data de 07.01.2021, la ora 11, la
prima convocare, la sediul societãþii, cu o
prezenþã a acþionarilor de 96,4686 % din
capitalul social al societãþii ºi 96,4686 % din
totalul drepturilor de vot, aferente unui
numãr de 508.483 acþiuni, HOTÃRÃªTE:
Art. 1. Se aprobã retragerea de la
tranzacþionarea pe sistemul multilateral de
tranzacþionare administrat de Bursa de
Valori Bucureºti S.A. a valorilor mobiliare
emise de FAMOS S.A. ºi radierea acestora
de la ASF, având consecinþa dobândirii
caracterului de societate pe acþiuni de tip
închis. Voturi valabil exprimate deþinute de
acþionarii prezenþi 508.483, reprezentând
96,4686 % din capitalul social, aferente unui
numãr de 508.483 acþiuni, din care pentru
508.483 ºi împotrivã 0. Abþineri 0. Art. 2. Se
ia la cunoºtinþã raportul întocmit de
evaluatorul independent Avensis Capital
Consulting SRL, CUI 23267881, membru
corporativ ANEVAR, având Autorizaþie nr.
0297/01.01.2020, înregistrat în Registrul
ASF al evaluatorilor PJR16EVPJ/160025,
reprezentatã legal prin dl. Oprescu Claudiu
Laurentiu ºi se aprobã preþul de 53,10
lei/acþiune ce se va acorda acþionarilor care
nu sunt de acord cu prezenta hotãrâre
AGEA privind retragerea de la
tranzacþionarea pe sistemul multilateral de
tranzacþionare administrat de Bursa de
Valori Bucureºti S.A. a valorilor mobiliare
emise de FAMOS S.A. ºi care opteazã
pentru retragerea din societate. Voturi
valabil exprimate deþinute de acþionarii
prezenþi 508.483, reprezentând 96,4686 %
din capitalul social, aferente unui numãr de

(continuare în pagina 7)
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508.483 acþiuni, din care pentru 508.483 ºi
împotrivã 0. Abþineri 0. Art. 3. Se aprobã
modalitatea de retragere din societate a
acþionarilor care nu sunt de acord cu
prezenta hotãrâre AGEA de retragere de la
tranzacþionarea pe sistemul multilateral de
tranzacþionare administrat de Bursa de
Valori Bucureºti S.A. a valorilor mobiliare
emise de FAMOS S.A., respectiv: -
societatea va informa prin scrisoare
recomandatã cu confirmare de primire toþi
acþionarii înregistraþi la data de referinþã
24.12.2020 care nu au participat la prezenta
AGEA în care s-a hotãrât retragerea de la
tranzacþionare, cu privire la hotãrârea AGEA
adoptatã, inclusiv cu privire la preþul pe
acþiune ce urmeazã a fi achitat în cazul
retragerii acþionarilor din cadrul societãþii.
Scrisorile se transmit la adresa acþionarilor
existentã în evidenþa Depozitarului Central
S.A.; - prezenta hotãrâre AGEA se publicã ºi
în douã cotidiene de circulaþie naþionalã,
precum ºi pe pagina de internet a sistemul
multilateral de tranzacþionare administrat de
Bursa de Valori Bucureºti S.A., pe care se
tranzacþioneazã valorile mobiliare emise de
FAMOS S.A.; - acþionarii care nu sunt de
acord cu hotãrârea privind retragerea de la
tranzacþionare pot solicita retragerea din
societate, în termen de 45 de zile de la data
de înregistrare aprobatã în prezenta AGEA,
respectiv pânã la data de 29.05.2021
inclusiv, prin transmiterea în scris cãtre
societate a unei solicitãri în acest sens.
Astfel, acþionarii care doresc retragerea din
societate vor transmite o cerere de retragere
la sediul societãþ i i , pr in scrisoare
recomandatã cu confirmare de primire sau o
vor transmite prin mijloace electronice,
având ataºatã semnãtura electronicã
extinsã, la adresa de e_mail: scfamossa@
gmail.com. În cadrul respectivei cereri se
precizeazã ºi modalitatea prin care se
doreºte efectuarea plãþii, cu respectarea
modului de platã stabi l i t conform
prevederilor art. 177 din Regulamentul ASF
nr. 5/2018, respectiv prin intermediul
Depozitarului Central S.A., potrivit regulilor
emise în acest sens de cãtre acesta; -
dreptul de a se retrage din societate poate fi
exercitat de acþionarii existenþi la data de
înregistrare, respectiv 14.04.2021, cu
condiþia ca aceºtia sã fi deþinut respectivul
pachet de acþiuni ºi la data de referinþã a
prezentei AGEA, prin care s-a hotãrât
retragerea de latranzacþionare, respectiv la
data de 24.12.2020; - societatea achitã
acþionarilor care solicitã retragerea din
societate contravaloarea acþiunilor în
termen de cel mult 15 zile lucrãtoare de la
primirea cererii. Voturi valabil exprimate
deþinute de acþionarii prezenþi 508.483,
reprezentând 96,4686 % din capitalul social,
aferente unui numãr de 508.483 acþiuni, din
care pentru 508.483 ºi împotrivã 0. Abþineri
0. Art. 4. Se aprobã data de 14.04.2021 ca
datã de înregistrare ºi data de 13.04.2021 ca
ex date. Voturi valabil exprimate deþinute de
acþionarii prezenþi 508.483, reprezentând
96,4686 % din capitalul social, aferente unui
numãr de 508.483 acþiuni, din care pentru
508.483 ºi împotrivã 0. Abþineri 0. Art. 5. Se
aprobã mandatarea dlui. Dobay
Tiberiu-Emeric - Preºedinte al Consiliului de
Administraþie, sã semneze în numele ºi
pentru toþi acþionarii societãþii prezenta
Hotãrâre AGEA adoptatã. Voturi valabil
exprimate deþinute de acþionarii prezenþi
508.483, reprezentând 96,4686 % din
capitalul social, aferente unui numãr de
508.483 acþiuni, din care pentru 508.483 ºi
împotrivã 0. Abþineri 0. Art. 6. Se aproba
împuternicirea dnei. Imre Judit , sã
îndeplineascã toate formalitãþile privind
înregistrarea prezentei Hotãrâri AGEA
adoptatã la ORC, publicarea acesteia în
Monitorul Oficial al României, partea a IV-a,
precum ºi sã obþinã documentele aferente
eliberate de ORC. Voturi valabil exprimate
deþinute de acþionarii prezenþi 508.483,
reprezentând 96,4686 % din capitalul social,
aferente unui numãr de 508.483 acþiuni, din
care pentru 508.483 ºi împotrivã 0. Abþineri
0. Preºedinte Consiliul de Administraþie,
Dobay Tiberiu-Emeric *
SC NUCLEAR&VACUUM SA, înmatriculatã
la ORC ILFOV cu nr.J23/1216/2002,
CUI:RO481419, în conformitate cu
prevederile Legii 31/1990 ºi a actului
constitutiv, prin Preºedinte al CA convoacã

Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor
pentru data de 15.02.2021, ora 14.00, la
sediul societãþii situat în Oraº Mãgurele,
Str.Atomiºtilor, nr.409, Jud.Ilfov, cu
urmãtoarea Ordine de zi: 1.Aprobarea
înlocuirii din comisia de cenzori a dnei
ªTEFAN VIORICA ca urmare a unor
probleme personale apãrute. 2.Aprobarea
mandatãrii dnei Iacob Naturel Crina
Magdalena- Preºedintele Consiliului de
Administraþie al SC NUCLEAR&VACUUM
SA, sã efectueze toate demersurile legale ºi
sã semneze toate documentele necesare
pentru înregistrarea hotãrârilor adoptate. În
cazul în care nu se îndeplineºte cvorumul
necesar în data de 15.02.2021, Adunarea
Generalã Ordinarã a Acþionarilor va avea loc
pe data de 16.02.2021, la aceeaºi orã, în
acelaºi loc ºi cu aceeaºi ordine de zi.
Acþionarii reprezentând individual sau
împreunã cel puþin 5% din capitalul social au
dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de
zi, cu condiþia ca fiecare punct sã fie însoþit
de o justificare sau de un proiect de hotãrâre
propus spre adoptare de Adunarea
generalã, în termen de cel mult 15 zile de la
data publicãrii convocãrii; de a prezenta
proiecte de hotãrâre pentru punctele incluse
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
a adunãrii, în termen de cel mult 15 zile de la
data publicãrii convocãrii; drepturile
prevazute mai sus pot fi exercitate numai în
scris, transmise în atenþia dnei Iacob Naturel
Crina Magdalena prin poºtã sau servicii de
curierat la adresa societãþii sau la fax:
021.457.59.94 ºi pentru identificare, aceste
persoane vor anexa solicitãrii dovezile care
sã le ateste identitatea. Dreptul de vot se
poate exercita direct, prin reprezentant sau
prin corespondenþã, formularele de procurã
ºi buletinele de vot prin corespondenþã sunt
disponibile la secretariatul societãþii, precum
ºi „Procedura privind exercitarea dreptului
de vot”, începând cu data de 20.01.2021,
între orele 9.00-12.00. *

LICITATII BRM
BRM - Terminalul Galaþi, organizeazã în
data de 25.01.2021 orele 12.00, la sediul
sãu, licitaþie deschisã, urmatã de strigarea
preþului, prin care S.N.T.F.C. C.F.R.
CALATORI S.A. - S.R.T.F.C. Galati,
conform Legi i nr. 357/2005 ºi
Regulamentului BRM, oferã spre vânzare
doua autovehicule aprobate pentru casare.
Documentele de înscriere ºi participare la
procedurã se depun la BRM Terminalul
Galaþi, pânã la 25.01.2021 orele 11.00. În
caz de neadjudecare, procedura se va
repeta în data de 05.02.2021, orele 12.00,
termenul limitã de depunere a ofertelor fiind
05.02.2021, orele 11.00. Garanþia de
participare este 2% din valoarea pretului
minim de incepere a licitatiei pentru fiecare
autovehicul in parte. Documentaþia se ridicã
de la BRM - Terminalul Galaþi contra sumei
de 50 lei + TVA. Tariful de acces la
procedurã este de 50 lei + TVA. Alte
informaþii la telefon: 0236/461.188 sau
e-mail: galati@brm.ro.” *

“BURSA ROMÂNÃ DE MÃRFURI -
Terminalul Constanþa, organizeazã în data
de 25.01.2021, ora 1200, procedura de
licitaþie deschisã, finalizatã pe platforma
electronicã a Bursei Române de Mãrfuri,
urmatã de strigarea liberã a preþului, prin
care C.N.C.F. C.F.R. S.A. - SUCURSALA
REGIONALA C.F. CONSTANÞA, în
conformitate cu prevederile Legii nr.
357/2005 privind bursele de mãrfuri ºi ale
Regulamentului BRM, oferã spre valorificare
prin vânzare: “mijloace fixe scoase din
funcþiune pentru materialul rulant (vagoane
de cãlãtori) din Parcul Centralizat al CNCF
CFR SA, aflat în staþia Slobozia Veche” – 6
bucãþi. Valoarea totalã propusã pentru cele
6 vagoane: 125.254 lei, fãrã TVA. Ofertele
se vor depune electronic, prin e-mail, la
adresa: constanta@brm.ro, pânã în data de
25.01.2021, ora 945. Analizarea ofertelor
este programatã sã înceapã în data de
25.01.2021, ora 1000. Finalizarea procedurii
se va face printr-o ºedinþã de licitaþie pe
platforma electronicã a BRM, în data de
25.01.2021, începând cu ora 1200. Garanþia
de participare este în valoare de 12.525,40
lei. Garanþia bursierã este în valoare de
2.240 lei. Documentaþia procedurii se poate
primi numai electronic (prin e-mail) de la
BRM – Terminalul Constanþa contra sumei
de 300 lei, la care se adaugã TVA. Informaþii
privind desfãºurarea procedurii la telefon:
0727 225 127”. *

BURSA ROMÂNÃ DE MÃRFURI -
Terminalul Constanþa, organizeazã în data
de 26.01.2021, ora 1100, procedura de
cerere de oferte, finalizatã pe platforma
electronicã a Bursei Române de Mãrfuri,
prin care Centrul Zonal de Marfã Constanþa,
în conformitate cu prevederile Legii nr.
357/2005 privind bursele de mãrfuri ºi ale
Regulamentului BRM, oferã în vederea
închirierii: spaþiu Clãdire sediu administrativ
bloc I 3 - 400 m2. Ofertele se vor depune
electronic, pr in e-mail , la adresa:
constanta@brm.ro, pânã în data de
26.01.2021, ora 945. Analizarea ofertelor
este programatã sã înceapã în data de
26.01.2021, ora 1000. Finalizarea procedurii
se va face printr-o ºedinþã de licitaþie pe
platforma electronicã a BRM, în data de
26.01.2021, începând cu ora 1100. Garanþia
de participare la procedurã este de 2.940 lei.
Documentaþia procedurii se poate primi
numai electronic (prin e-mail) de la BRM –
Terminalul Constanþa contra sumei de 200
lei, la care se adaugã TVA. Informaþii privind
desfãºurarea procedurii la telefon: 0727 225
127”. *
“BURSA ROMÂNÃ DE MÃRFURI -
Terminalul Constanþa, organizeazã în data
de 26.01.2021, ora 1200, procedura de
cerere de oferte, finalizatã pe platforma
electronicã a Bursei Române de Mãrfuri,
prin care Centrul Zonal de Marfã Constanþa,
în conformitate cu prevederile Legii nr.
357/2005 privind bursele de mãrfuri ºi ale
Regulamentului BRM, oferã în vederea
închirierii: spaþiu Clãdire sediu administrativ
bloc I 2 - 150 m2. Ofertele se vor depune
electronic, pr in e-mail , la adresa:
constanta@brm.ro, pânã în data de
26.01.2021, ora 945. Analizarea ofertelor
este programatã sã înceapã în data de
26.01.2021, ora 1000. Finalizarea procedurii
se va face printr-o ºedinþã de licitaþie pe
platforma electronicã a BRM, în data de
26.01.2021, începând cu ora 1200. Garanþia
de participare la procedurã este de 1.100 lei.
Documentaþia procedurii se poate primi
numai electronic (prin e-mail) de la BRM –
Terminalul Constanþa contra sumei de 200
lei, la care se adaugã TVA. Informaþii privind
desfãºurarea procedurii la telefon: 0727 225
127”. *

LICITATII
REGIA AUTONOMÃ -REGISTRUL AUTO
ROMÂN, cu sediul în Bucureºti, Calea
Griviþei nr. 391A, sectorul 1, numãrul de
ordine la Registrul Comerþului
J40/5191/1992, C.U.I.: RO 1590236, cont:
RO57RNCB0086023664390001, BCR
Agenþia Griviþa, aduce la cunoºtinþa celor
interesaþi iniþierea procedurii de vânzare a
unui imobi l cu dest inaþ ia ”Sediu
Administrativ”. Imobilul reprezintã o
construcþie în suprafaþã construitã de 211
m.p. (suprafaþa utilã este de 176,77 mp) din
Ploieºti, str. Târgoviºtei, nr. 6. Imobilul ce
face obiectul vânzãrii este parte dintr-o
construcþie mai mare ºi se aflã pe un teren în
suprafaþã de 180 mp proprietatea S.C.
Profesional Auto-Service S.A închiriat cu
contract de închiriere valabil pânã la data
vânzãrii. Imobilul este racordat la energie
electricã. Preþul de pornire a licitaþiei cu plic
închis este 170.000 RON fãrã TVA.
Informaþii suplimentare referitoare la imobil
pot fi procurate pânã la data de 25.01.2021
de la departamentul Logisticã din cadrul
RAR –RA. Data limitã de depunere a
ofertelor 29.01.2021, ora 15. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Registratura R.A.R.
–R.A. din Bucureºti, Calea Griviþei nr. 391A,
sectorul 1. Numãrul de exemplare în care
trebuie depusã oferta: 1 exemplar. Data ºi
locul deschiderii ofertelor este 01.02.2021,
ora 10. Criteriul de adjudecare este preþul
cel mai mare. Nu se acceptã plata în rate. *
ANUNÞ LICITAÞIE Municipiul Deva, prin
Serviciul Administrarea Domeniului Public ºi
Privat din cadrul Primãriei Municipiului Deva,
având sediul în Piaþa Unirii, nr. 16,
telefon/fax 0254.217.899, cod fiscal RO
39125506 ORGANIZEAZÃ: LICITAÞIE
PUBLICÃ în vederea închirierii unor spaþii
din incinta Pieþei Agroalimentare Deva, str.
Ion Creangã, nr. 60, judeþul Hunedoara,
aparþinând domeniului public, dupã cum
urmeazã: a) Spaþiul NR. 10, zona – Etaj, în
suprafaþã de 24 mp, profil activitate:
Îmbrãcãminte – preponderent, încãlþãminte
b) Spaþiul NR. 11, zona – Etaj, în suprafaþã
de 40 mp, profil activitate: Îmbrãcãminte –
preponderent, încãlþãminte c) Spaþiul NR.
12, zona – Etaj, în suprafaþã de 25 mp, profil

activitate: Îmbrãcãminte – preponderent,
încãlþãminte d) Spaþiul NR. 13, zona – Etaj,
în suprafaþã de 40 mp, profil activitate:
Îmbrãcãminte – preponderent, încãlþãminte
e) Spaþiul NR. 14, zona – Etaj, în suprafaþã
de 25 mp, profil activitate: Îmbrãcãminte –
preponderent, încãlþãminte f) Spaþiul NR. 1,
zona – Etaj, în suprafaþã de 25 mp, profil
activitate: Îmbrãcãminte – preponderent,
încãlþãminte g) Spaþiul NR. 16, zona – Etaj,
în suprafaþã de 25 mp, profil activitate:
Artizanale – preponderent, industriale h)
Spaþiul NR. 1, zona – Etaj, în suprafaþã de 16
mp, profil activitate: Alimentare preambalate
(preponderent) i) Spaþiul NR. 19, zona –
Etaj, în suprafaþã de 12 mp, profil activitate:
Produse panificaþie j) Spaþiul NR. 20, zona –
Etaj, în suprafaþã de 12 mp, profil activitate:
Produse panificaþie Conform art. 333 ºi art.
335 din Ordonanþa de Urgenþã a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi
conform Hotãrârii Consiliului Local al
Municipiului Deva nr. 468 /2020,
Documentaþia de atribuire se poate ridica
contra cost de la sediul Pieþei
Agroalimentare Deva, situat pe str. Ion
Creangã, nr. 60, judeþul Hunedoara,
începând cu data de 19.01.2021. Costul
unei documentaþii de atribuire pentru a
participa este de 500 de lei. Data limitã
pentru cumpãrarea documentaþiei ºi
solicitarea clarificãrilor este 28.01.2021, ora
14:00. Ofertele se depun într-un singur
exemplar pânã la data de 08.02.2021, ora
12:00, la sediul Pieþei Agroalimentare Deva,
str. Ion Creangã, nr. 60, judeþul Hunedoara.
Licitaþiile publice pentru închirierea spaþiilor
din incinta Pieþei Agroalimentare Deva vor
avea loc în data de 09.02.2021, începând cu
ora 09:00, la sediul din Deva, str. Ion
Creangã, nr. 60, judeþul Hunedoara, unde
vor fi prezenþi membrii comisiei de evaluare
a ofertelor ºi ofertanþii, personal sau prin
reprezentant pe bazã de împuternicire
scrisã. Contestaþiile se vor depune la sediul
Pieþei Agroalimentare din Deva, str. Ion
Creangã, nr. 60, judeþul Hunedoara sau la
adresa de e-mail : servic iul .adpp@
primariadeva.ro. *
PRIMARIA Mizil cu sediul in Mizil, B-dul
Unirii, nr. 14, scoate la licitatie in vederea
inchirierii, suprafata de 20mp situata in
incinta Pietei Orasului Mizil, str. Blajului , nr.
3-5, nr. cad. 20752-C6. Pretul de pornire al
licitatiei va fi 5euro/mp/luna conform
HCL120/23.12.2020. Licitatia va avea loc pe
data de 04.02.2021, ora 13:00. Ofertele vor
fi depuse pana la data de 03.02.2021, ora
12:00. Caietul de sarcini se poate
achizitiona de la sediul Primariei Mizil.
Contravaloarea acestuia se achita la
Casieria Primariei. Informatii suplimentare la
sediul Primariei Mizil. Eventualele litigii vor fi
solutionate de Tribunalul Prahova, sectia de
contencios administrativ. *
„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator
judiciar SC FLOREA A&A SHOES SRL,
organizeazã la sediul sãu din Deva, str. M.
Eminescu, nr. 11, ap. 2, în data de
29.01.2021, ora 11, sesiune de vânzare prin
negociere directã pentru valorificarea
bunurilor mobile constând în maºini ºi
echipamente tehnologice de lucru folosite în
industria încãlþãmintei (maºini de cusut
coloanã cu 1 ac ºi cu 2 ace, maºini de îndoit,
de subþiat, de ºtampilat etc) aflate în Orãºtie
ºi Hunedoara. Lista completã a acestor
bunuri, preþurile de pornire, precum ºi orice
alte informaþii sunt disponibile pe site-ul
lichidatorului www.insolventconsult.ro ºi la
tel 0254.226006 ºi pot fi comunicate pe
e-mail.” *
C.I.I. Moldovan Ana-Maria lichidator judiciar
al Crist ian Trans SRL, dosar nr.
5141/97/2016, Tribunalul Hunedoara,
organizeazã licitaþii publice în datele de
29.01.2021, 12.02.2021, 26.02.2021,
12.03.2021, 26.03.2021 ºi 09.04.2021, ora
1100, în Deva, str. Mihai Eminescu, nr. 1, ap.
2, jud. Hunedoara pentru vânzarea
urmãtoarelor active: - punct termic nr. 5,
dezafectat, în suprafaþã construitã de 116,6
mp situat în Cãlan, Str Furnalistului, FN, jud.
Hunedoara – 5.950 lei exclusiv TVA. - LOT 1
teren arabil extravilan în suprafaþã de 700
mp din acte, mãsurat 696 mp, înscris în CF
nr. 66746 – 24.012 lei exclusiv TVA - LOT 2
teren arabil extravilan în suprafaþã de 700
mp din acte, mãsurat 696 mp, înscris în CF
nr. 66747 – 24.012 lei exclusiv TVA - LOT 3
teren arabil extravilan în suprafaþã de 500
mp din acte, mãsurat 500 mp, înscris în CF
nr. 66748 – 17.250 lei exclusiv TVA - LOT 4

teren arabil extravilan în suprafaþã de 500
mp din acte, mãsurat 500 mp, înscris în CF
nr. 66749 – 17.250 lei exclusiv TVA - LOT 5
teren arabil extravilan în suprafaþã de 500
mp din acte, mãsurat 500 mp, înscris în CF
nr. 66750 – 17.250 lei exclusiv TVA - LOT 6
teren arabil extravilan în suprafaþã de 500
mp din acte, mãsurat 500 mp, înscris în CF
nr. 66751– 17.250 lei exclusiv TVA.
Terenurile sunt situate în Deva, Zona Archia
(locuinþe sociale), jud. Hunedoara Garanþia
de participare la licitaþie este de 10% din
preþul de pornire. Caietul de sarcini ºi orice
informaþii sunt la dispoziþia eventualilor
cumpãrãtori la tel. 0726770888. *

SUBSCRISA CITR Filiala Prahova SPRL în
calitate de lichidator judiciar al SC EVO
GRUP LOGISTIC SRL (în insolvenþã, in
insolvency, en procedure collective) cu
sediul în Bucureºti, Sector 6, ªoseaua
Virtuþii, nr. 19D, spaþiu B, etaj 5 având CUI
31255233 ºi Numãr de Înregistrare în
Registrul Comerþului J40/11809/2016,
organizeazã licitaþie publicã competitivã cu
strigare cu preþ în urcare pentru valorificarea
activelor: 1 Imobil Tuzla (teren 500 mp ºi
casã) Strada ªcolii nr. 11, Nr. cadastral 6,
Carte funciarã 1057826-C1, preþ de pornire
125.910 lei fãrã TVA. 2. Spaþiu comercial 2
camere ºi dependinþe Comãneºti Str. Pieþii
Bl 10 Sc A, parter, ap. 3 ºi amenajare, Nr.
cadastral 60941-C1-U4, Carte funciarã
60941-C1-U4, preþ de pornire 125.370 lei
fãrã TVA. 3. Pachet Echipamente (bazine
motorinã aer condiþionat) – vânzare în bloc,
preþ de pornire 119.790 lei fãrã TVA. 4.
Pachet Mijloace de transport (autoturisme,
semiremorci, autoutilitare) – vânzare în bloc,
preþ de pornire 96.750 lei fãrã TVA. 5.
Pachet biroticã / mobilier, alte active –
vânzare în bloc, preþ de pornire 8.640 lei fãrã
TVA. Cu privire la TVA se vor aplica
prevederile legale în vigoare. Persoanele
interesate înþeleg cã certificatul energetic
urmeazã a se elabora pe cheltuiala
acestora, dupã declararea acestora în
calitate de câºtigãtori ai licitaþiei, urmând a
se stabil i performanþa energeticã a
clãdirii/unitãþii de clãdire prin urmãtorii
indicatori de performanþã: a) clasa
energeticã; b) consumul total specific de
energie primarã; c) indicele de emisii
echivalent CO_2; d) consum total specific de
energie din surse regenerabile. Licitaþia va
avea loc în data de 21.01.2021, ora 14:00 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 28.01.2021,
04.02.2021, 11.02.2021 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 14:00 a zilei lucrãtoare
anterioare ºedinþei de licitaþie, la sediul
lichidatorului judiciar. Cei interesaþi pot
obþine date suplimentare ºi informaþii pe
platforma de vânzãri a lichidatorului judiciar
sales.citr.ro / Bun cãutat EVO, la telefon
0732.014.441 sau la adresa de e-mail
florin.burta@citr.ro. *

CASA DE INSOLVENTA STEGARU
scoate la licitatie publica urmatoarele
bunuri (reduse cu 30 % din pretul de
evaluare) : “PENSIUNE + RESTAU-
RANT” in suprafata utila totala de
1662,83 m.p. din care spatiu restaurant
cu suprafata de 484,90 m.p., spatii
cazare cu suprafata utila de 748,86
m.p., etaj peste corpul A in suprafata de
209,88 m.p. si terase restaurant
deschise si inchise in suprafata de
219,19 m.p. cu teren aferent in
suprafata de 4.349 m.p. situate in loc.
Bunesti, jud. Valcea, la pretul de
1.989.488 lei + TVA, impreuna cu
echipamente tehnologice ( pensiune) la
pretul de 39.263 lei + TVA, echipamente
tehnologice ( restaurant) la pretul de
221.767,54 lei + TVA si obiecte de
inventar ( pensiune + restaurant) la
pretul de 47.057 lei + TVA. Licitatiile vor
avea loc la sediul profesional al
Lichidatorului judiciar din Bucuresti,
b-dul. Mircea-Voda nr. 36, bl. M6, sc. B,
et. 7, ap. 61, sector 3, in data de
19.01.2021 si, 29.01.2021, orele 14.00.
Conditiile participarii la licitatie se
regasesc in Caietul de sarcini care
poate fi achizit ionat de la sediul
l ich idatoru lu i jud ic iar . In format i i
suplimentare la tel. : 0727.846.009. *

SNTFM „CFR Marfã” SA Centrul Zonal de
Marfã Braºov, cu sediul în Braºov,
str.Transilvaniei, nr.28, tel./fax 0268/
471.768, organizeazã procedura de licitaþie
în data de 25.01.2021, ora 11.00, pentru
închiriere spaþiu în suprafaþã de 21mp, situat
în „Clãdire compresor” ºi teren în suprafaþã
de 685mp, din local i tatea Braºov,
jud.Braºov. Tariful de pornire a licitatiei este:
-26,10Lei/mp /lunã fãrã TVA, pentru spaþiu;
-3,71Lei/mp /lunã fãrã TVA, pentru teren.
Pentru relaþii privind procedura de achiziþie,
tel.0372/841.875, Camelia Bârsan. *

LICHIDATORUL judiciar al debitoarei
ECOMED INTERNATIONAL SRL,
organizeaza in datele de 21.01.2021,
28.01.2021, 04.02.2021, 11.02.2021,
18.02.2021, 25.02.2021, 04.03.2021 si
11.03.2021 ora 14:30, licitatie publica
deschisa in vederea valorificarii bunurilor
debitoarei. Pentru bunurile: Pavilion
administrativ, Centrala termica C3, Sopron
C4, Masina automata prelucrat lemn WIMA,
Echipament supraveghere, Masina de
brichetat ALWO, licitatiile vor incepe de la
valoarea de evaluare redusa cu 40%. Pentru
bunurile: Mobilier birouri, Aparatura birouri,
Hala industriala C1, Sopron C5, Vestiar
C6/C7, Castel apa C8, Cabina poarta C9,
Pompa INDM Up-S50-60, Arbore POT cutit
UMARO, Masina alimentare UMARO,
Presa hidraulica, Fierastrau circular,
Agreagat fierastrau circular, Masina de lipit
panze, Aspirator industrial Negoce 2 buc,
Drujna IMEX, Masina de slefuit, Echipament
de exhaustare, Compresor industrial
CEV500/11REZ AE METEOR, Variator de
frecventa energie electrica, Masina de
slefuit Carla, Masina de ascutit IPEMA si
Pistol pneumatic cuie, licitatiile vor incepe de
la valoarea de evaluare. Pentru participarea
la licitatie trebuie constituita o garantie de
10% din valoarea de incepere a licitatiilor, cu
cel putin 24 ore inainte de data si ora licita-
tiei. Licitatiile se vor desfasura in Bucuresti,
str. Eroii Sanitari nr.37, sector 5. Docu-
mentatia de participare poate fi achizitionata
la pretul de 300 ron. Informatii suplimentare
la email office@shiloinsolv.ro. *

STANDARD INSOLV SPRL, lichidator al
PURATOR SYSTEMS SRL, scoate la
vanzare prin licitatie publica: -Autoturisme:
Volvo XC90, Dacia Duster; -Echipamente
IT, electrocasnice, birotica; -Mobilier;
-Stocuri marfa. Licitatiile au loc la sediul

lichidatorului: Bucuresti, Bd. Natiunile Unite
nr.8, bl.104, sc.3, ap.53, sectorul 5,
saptamanal, miercuri la ora 10:00. Date
suplimentare se pot obtine din caietul de
sarcini care se achizitioneaza contra cost de
la sediul lichidatorului judiciar. Relatii
suplimentare: 0723/237.882. *
EURO INSOL, lichidator judiciar al Regiei
Autonome pentru Activitati Nucleare
(RAAN) anunta scoaterea la vanzare prin
procedura licitatiei publice cu strigare a
bunurilor din magaziile Sucursalei Romag
Termo (tabla) in data de 26.01.2021 ora
12.00. La licitatia publica pot participa
persoane fizice si/sau juridice care doresc
bunuri de minim 1.000 lei + TVA. Licitatiile
publice cu strigare se vor organiza pentru
fiecare reper in parte in functie de ofertele
depuse. Lista cu bunurile scoase la vanzare,
data si ora la care va avea loc licitatia
precum si preturile acestora poate fi
consultata atat pe site-ul RAAN –
www.raan.ro cat si pe site-ul Euro Insol–
www.euroinsol.eu. Caietul de sarcini se
poate achizitiona de la sediul Regiei
Autonome pentru Activitati Nucleare, din
Drobeta Turnu Severin, str. Nicolae Iorga nr.
1 la pretul de 150 lei + TVA pentru fiecare
licitatie in parte. Acesta se va achita in contul
de lichidare RO86 UGBI 0000 5520 0602
7RON, deschis la Garanti Bank S.A. –
Agentia Drobeta Turnu Severin . Bunurile
puse in vanzare pot fi vizionate cu o
programare prealabila dupa cumpararea
caietului de sarcini. Detalii suplimentare la
tel: 0758/27.95.21. *
EURO INSOL S.P.R.L., lichidator judiciar al
3I (ITALA, IMOBILIARE, INVESTITII)
S.R.L., CUI: 14109289, invita persoanele
interesate sa participe la licitatia din
03.02.2021, ora 12:00, pentru: 1. Teren
intravilan, categoria curti, constructii, in
suprafata de 1.514 mp, avand nr. cadastral
242534, situat in Bucuresti, str. Gheorghe
Ionescu Sisesti, nr. 41, sector 1. Pret de
pornire : 431.000 Eur, la care se adauga
T.V.A. Pret caiet de sarcini: 1.000 Eur+TVA.
Documentatia necesara participarii la
licitatie se depune cel mai tarziu pana pe
02.02.2021, ora 12:00(cu cel putin 24 de ore
inainte de data si ora licitatiei). Licitatia va
avea loc in Bucuresti, Cladirea Opera
Center, Str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3,
sector 5. In cazul in care bunul nu va fi
valorificat se vor mai organiza licitatii in
urmatoarele date, la ora 12:00:10.02.2021;
17.02.2021 si 24.02.2021. Date
suplimentare la telefon 0743.760.876. *
,,S.C. ESAMPAV S.R.L. <<in faliment>>,
vinde prin licitatie publica CU STRIGARE,
bunurile situate in Costana, reprezentate de:
Teren extravilan arabil 20.000 mp- 16.400
lei, sistem dozare- 43.487 lei, sistem cubaj
recuperare paleti- 35.756 lei, set matrite
pavaj- 73.928 lei, sistem cubaj paletizor-
37.689 lei, Motostivuitor Nissan- 29.475 lei,
Buldoexcavator JCB- 113.550 lei. Preturile
sunt fara TVA. Detaliile privind bunurile se
regasesc in caietul de sarcini care poate fi
achizitionat de la sediul lichidatorului judiciar
pentru suma de 1.000 lei. Licitatiile vor avea
loc in 29.01.2021, 05.02.2021, 12.02.2021,
ora 10.30 la sediul lichidatorului din
Suceava, str. Ana Ipatescu, nr. 4, Bl. F, Sc.
D, ap. 4. Informati i- 0745.069.222,
0741.218.846. *
MAESTRO S.P.R.L. lichidator al CEREAL
PROD-SERV S.R.L. organizeaza licitatie
publica in fiecare zi de joi, incepand cu
28.01.2021, ora 14:00 pana la adjudecare la
sediul lichidatorului din Constanta, str.Dr.
Aristide Caratzalli nr.24, pentru bunul din
patrimoniul CEREAL PROD-SERV S.R.L.:
-Imobil teren si contructii situat in comuna
Teiu judetul Arges, din care teren intravilan
in suprafata de 34.513 mp. si constructii
(cabina poarta, statie pompe, depozit,
constructie wc, cabina poarta, 3 ateliere
mecanice) – pret 20.000 euro, la cursul in lei
din ziua licitatiei, exclusiv TVA. Detalii
suplimentare, caietele de sarcini, conditiile si
regulamentul de participare la licitatie se pot
obtine de la sediul MAESTRO S.P.R.L.
Relatii suplimentare tel. 0241.488238;
0241.488239. Persoana de contact: Suciu
Valentina. *
TÃNASÃ ªI ASOCIAÞII SPRL - Filiala
Neamþ lichidator judiciar al COSTANZI
MARIANO I.I. organizeazã licitaþii publice
sãptãmânale, pentru vânzarea bunurilor
mobile: Mijloace fixe – 3.180 lei; Maºini
confecþionat încãlþãminte – 40.491,60 lei;
Stocuri – 5.381,10 lei. Licitaþiile se vor
organiza începând cu data de 03.02.2021,
ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar,
situat în Piatra Neamþ, Bd. Traian nr. 84, bl.
H4, ap. 47, judeþul Neamþ. Relaþ i i
suplimentare la 0722.427.008, Tel./Fax
0233/220.402. *
DE vanzare: Laborator foto – uzat fizic si
moral, la pretul de 489 lei exclusiv TVA si
Motostivuitor Balkancar la pretul de 639 lei
exclusiv TVA, in valoare totala de 1.128 lei
exclusiv TVA. Prima vanzare a bunurilor se
va organiza in data de 22.01.2021, ora
12.00, prin licitatie publica cu strigare.In
cazul in care bunurile nu se vor vinde la
primul termen de licitatie, se vor organiza
alte 4 sedinte de licitatie, bisaptamanale, in
datele de 26.01.2021, 29.01.2021,
02.02.2021, si 05.02.2021 la aceeasi ora si
in aceleasi conditii. Relatii suplimentare se
pot obtine la tel. 031.805.21.25. *
TÃNASÃ ªI ASOCIAÞII SPRL - Filiala
Neamþ lichidator judiciar al VICONF PROD
S.R.L. organizeazã licitaþii publice zilnice,
pentru vânzarea bunurilor mobile: Maºinã
de cusut trifazic Moretti, tip AOL 012L
(funcþionalã) ºi Telefon Iphone Smodel 1688
(nefuncþional) – 545 lei. Licitaþiile se vor
organiza începând cu data de 25.01.2021,
ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar,
situat în Piatra Neamþ, Bd. Traian nr. 84, bl.
H4, ap. 47, judeþul Neamþ. Relaþ i i
suplimentare la 0722.427.008, Tel./Fax
0233/220.402. *
„ETISS CONFEXIM SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare
prin licitaþie publicã urmãtoarele bunuri
mobile: masina automata de taiat la preþul
de 54060 lei, masina automata de taiat la
preþul de 55044 lei, generator abur calcat +
componente Wermac la preþul de 9803 lei,
vânzare în bloc 44 masini de cusut Brother,
Juki tãietor, Jack, croit, impachetat,
butoniere, calcat, surfilat, etc la pretul de
19151 lei, vânzare în bloc 16 masini de cusut
Overlock, Juki feston, Uber, masinã de
control lycra la preþul de 19209 lei, vânzare
în bloc 30 masini de cusut Yuki special
simpla la preþul de 15453 lei, vânzare în bloc
30 masini liniare motor incorporat Siruba la
preþul de 17334 lei, vânzare în bloc 30
masini liniare motor incorporat Siruba la
preþul de 17226 lei, vânzare în bloc 15
masini liniare motor incorporat DDL M1 SI
M2 la preþul de 11529 lei. La preturile de
pornire se adaugã TVA. Licitaþia va avea loc
în data de 20.01.2021, ora 13/00 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, Ploieºti, tel/fax 0244 519800. În

(urmare din pagina 6)
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cazul neadjudecãrii vânzarea va fi reluatã în
zilele de 28.01.2021, 04.02.2021, aceeaºi
orã, în acelaºi loc." *

„PRUNUS CONFORT DESIGN SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare în bloc 58 modele diferite de
ferestre ºi uºi din lemn la preþul de 7.576 lei +
TVA. Licitaþia va avea loc în data de
20.01.2021, ora 14/30 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, Ploieºti, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecãrii vânzarea va fi reluatã în
zilele de 28.01.2021 ºi 04.02.2021, aceeaºi
orã, în acelaºi loc." *

CONSORÞIUL profesional format din A&A
CONSULTANTS SPRL ºi R&I GROUP
SPRL (denumitã anterior ZRP Insolvency
SPRL), în calitate de administrator judiciar al
ANTREPRIZÃ CONSTRUCÞII MONTAJ
NR. 4 BUCUREªTI SA (în continuare
”ACM4”), desemnat prin Încheierea de
ºedinþã din data de 28.04.2016 pronunþatã
de Tribunalul Bucureºti -Secþia a VII-a Civilã,
în dosarul nr.18458/3/2015, organizeazã
l ic i taþ ie publ icã cu str igare pentru
valorificarea urmãtoarelor bunuri: 1) Teren
intravilan in suprafaþã de 913 mp situat în
Str. Iuliu Barasch, Nr.4A, 6, Sectorul 3,
Bucuresti, identificat prin CF 231166 ºi nr.
CAD 231166, la preþul de pornire de
1.350.000 €, exclusiv TVA; 2) Teren
intravilan în suprafaþã de 6.073 mp, situat în
Loc. Azuga, Str. Sorica, Nr.1, Jud. Prahova,
identificat prin CF 20209 si nr. CAD 20209,
la preþul de pornire de 340.088 €, exclusiv
TVA. Garanþia de participare la licitaþie este
în cuantum de 10% din preþul de pornire al
licitaþiei. Persoanele interesate sã participe
la licitaþie pot sa achiziþioneze Caietul de
sarcini de la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, str. Clopotarii Vechi nr.27, sector
1. Documentaþia de înscriere la licitaþie va
trebui depusã pânã la ora 14:00 a ultimei
zilei lucrãtoare anterioare ºedinþei de
licitaþie. Licitaþia va avea loc în data de
21.01.2021 ora 15:30, in Bucuresti, str.
Clopotarii Vechi, nr.27, sector 1. Nu vor fi
admise la licitaþie persoanele care nu au
depus pânã la termenul limitã documentele
solicitate prin caietul de sarcini, precum ºi
garanþia de participare la licitatie in cuantum
de 10% din pretul de pornire. Informaþii
suplimentare pot fi obþinute la numarul de
telefon 0752.146.791 sau la adresa de
e-mail office@ri-group.ro. *

PRIMARIA Mizil cu sediul in Mizil, B-dul
Unirii, nr. 14, scoate la licitatie in vederea
inchirierii, spatiul comercial in suprafata de
7.56mp situat in Orasul Mizil, str. Blajului ,
f.n. Pretul de pornire al licitatiei va fi
5euro/mp/luna conform HCL119/
23.12.2020. Licitatia va avea loc pe data de
04.02.2021, ora 13:00. Ofertele vor fi
depuse pana la data de 03.02.2021, ora
12:00. Caietul de sarcini se poate
achizitiona de la sediul Primariei Mizil.
Contravaloarea acestuia se achita la
Casieria Primariei. Informatii suplimentare la
sediul Primariei Mizil. Eventualele litigii vor fi
solutionate de Tribunalul Prahova, sectia de
contencios administrativ. *

1.INFORMAÞII generale privind autoritatea
contractantã, în special denumirea, CIF,
adresa, nr.de tel./fax ºi/sau adresa de
e-mail, persoanã de contact-Comuna
ªicula, str.Principalã nr.200, comuna ªicula,
jud.Arad, tel.0257326008, fax-0257326202,
email:primariasicula@yahoo.com,e-mail
persoanã de contact: achizitii@sicula.ro.
2.Informaþii generale privind obiectul
procedurii de licitaþie publicã, în special
descrierea ºi identificarea bunului care
urmeazã sã fie închiriat:-Spaþiul compus din
imobil P+1 în suprafaþã de 1.180mp ºi teren
aferent în suprafaþã de 1.250mp, situat în
comuna ªicula, nr.656, jud.Arad, aparþinând
domeniului public al Primãriei comunei
ªicula, cu destinaþia spaþiu producþie,
nr.C.F.302773, nr.cad.1019/18.19.20.21/2.
Închirierea se face conform art.333, art.335
din O.U.G.57/2019, ºi conform
H.C.L.nr.2/13.01.2021. 3.Informaþii privind
documentaþia de atribuire-se regãsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitaþile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al
documentaþiei de atribuire-la cerere, de la
sediul instituþiei, sau electronic prin e-mail,
dupã prezentarea dovezi i plãþ i i .
3.2.Denumirea ºi datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul
instituþiei de la care se poate obþine un
exemplar din documentaþ ia de
atribuire:-Compartimentul achiziþii publice,
e-mail:achizitii@sicula.ro, comuna ªicula,
str.Principalã nr.200, jud.Arad. 3.3.Costul ºi
condiþiile de platã pentru obþinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind
Codul administrativ: 100 lei/exemplar,
achitat cu numerar la casieria Primãriei
comunei ªicula. 3.4.Data-limitã pentru
solicitarea clarificarilor-02/02/2021, ora
16.00. 4.Informaþi i privind ofertele:
4.1.Data-l imitã de depunere a
ofertelor-10/02/2021, ora 16.00. 4.2.Adresa
la care trebuie depuse ofertele-Primãria
comunei ªicula, local i tatea ªicula,
str.Principalã nr.200, jud.Arad, registratura.
4.3.Numãrul de exemplare în care trebuie
depusã fiecare ofertã-un exemplar. 5.Data ºi
locul la care se va desfãºura ºedinþa publicã
de deschidere a ofertelor-11/02/2021, ora
11.00, la Primãria comunei ªicula, ªicula,
str.Principalã nr.200, jud.Arad, sala de
ºedinþe. 6.Denumirea, adresa, nr.de telefon
ºi/sau adresa de e-mail ale instanþei
competente în soluþionarea litigiilor apãrute
ºi termenele pentru sesizarea instanþei:
-Secþia de contencios Administrativ ºi fiscal
a Tribunalului Arad, Arad, Bd.V.Milea nr.2,
jud.Arad, tel.0374.491.086, fax- 0257.
256.484, e-mail tr-arad@just.ro. 7.Data
transmiterii anunþului de licitaþie cãtre
inst i tuþ i i le abi l i tate, în vederea
publicãrii-14/01/2021. *

SUBSCRISA HERAL CONSULT IPURL în
calitate de lichidator judiciar al SC FORTEX
FOOD DISTRIBUTION SRL –în failment cu
sediul în Petroºani, str. Griviþa Roºie, nr.36,
jud. Hunedoara vinde individual la licitaþie
publicã în data de 05.02.2021, ora 10:00, la
sediul lichidatorului judiciar din Orãºtie, str.
N. Bãlcescu, nr.4, jud. Hunedoara
urmãtoarele bunuri : - IMOBILE: 1.
Proprietate imobiliarã de tipul cãmin
muncitoresc P+3E, situatã în Petroºani, str.
Jiului, nr.4, jud. Hunedoara, înscrisã în C.F.
nr.3121 Petroºani, nr. crt. A+200, nr.
topografic 155/102/2/1/6/4/2/18 la preþul de
109.600 lei exclusiv TVA; 2. Proprietate
imobiliarã de tipul cãmin de nefamiliºti P+4E
ºi teren în suprafaþã de 2.099 mp, situatã în
Petroºani, str. Independenþei, nr.39A, jud.
Hunedoara, înscrisã în C.F. nr.60054
Petroºani, nr. crt. A1, A1.1, nr. topogrfic
434/160/d/a/2, nr. cadastral C1 (construcþie)
la preþul de 396.800 lei exclusiv TVA; 3.
Spaþiu administrativ (fostã cantinã) situat în

Petroºani, str. Independenþei, nr.11A, jud.
Hunedoara, înscris în C.F. nr.2960
Petroºani, nr. crt. 654, nr. topografic
434/160/1/a/f/1/2/b/2/2/b/2/34/2/4/86 la
preþul de 160.000 lei exclusiv TVA; 4. Casã
de vacanþã situatã în Petroºani, zona de
agrement Rusu, compusã din construcþii cu
regimul P+E+M ºi teren în suprafaþã de 100
mp, înscrisã în C.F. nr.71 Petroºani, nr. crt.
A+11, nr. topografic 3.547/2 la preþul de
161.600 lei exclusiv TVA. -MIJLOACE DE
TRANSPORT AUTO: 1. Autoturism marca
Dacia cu nr. de înmatriculare HD-08-HSA la
preþul de 3.520 lei; 2. Autoturism marca
Daewoo cu nr. de înmatriculare HD-09-GTS
la preþul de 1.840 lei; 3. Autoturism marca
Mitsubishi cu nr. de înmatr iculare
HD-08-LNL la preþul de 9.360 lei; 4.
Autoturism marca Nissan cu nr. de
înmatriculare HD-06-CLD la preþul de
10.080 lei; 5. Autoturism marca Skoda cu nr.
de înmatriculare HD-09-DEH la preþul de
9.760 lei; 6. Autospecializatã marca
Mercedes-Benz cu nr. de înmatriculare
HD-53-GLO la preþul de 4.640 lei; 7.
Autout i l i tarã marca Man cu nr. de
înmatriculare HD-25-GLO la preþul de
24.000 lei; 8. Autoutilitarã marca Mazda cu
nr. de înmatriculare HD-08-YOB la preþul de
9.680 lei; 9. Autout i l i tarã marca
Mercedes-Benz cu nr. de înmatriculare
HD-07-VYB la preþul de 19.040 lei; 10.
Autoutilitarã marca Renault cu nr. de
înmatriculare HD-09-FPX la preþul de 9.440
lei; 11.Autoutilitarã marca Renault cu nr. de
înmatriculare HD-09-FPW la preþul de 9.440
lei. Valorile menþionate anterior nu conþin
TVA. -MIJLOACE FIXE: 1. Linie de
carmangerie formatã din 111 mijloace fixe
(bazine de fierbere, cãrucioare, cazane de
fierbere, mese din oþel inoxidabil, prese
pentru carne, tãvi etc.) la preþul de 173.600
lei exclusiv TVA; 2. Set aparaturã bucãtãrie
formatã din 45 de mijloace fixe (sobe
electrice, robot de bucãtãrie, cuptor cu
microunde, boiler electric, rãcitoare,
combine fr igori f ice, congelatoare,
spãlãtoare etc.) la preþul de 34.400 lei
exclusiv TVA. Garanþia de participare la
licitaþie reprezintã 10% din valoarea bunului
pentru care se liciteazã; cumpãrarea
caietului de sarcini este obligatorie pentru
ofertanþ iºi poate f i 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 sau e-mail:
heral_consulting@yahoo.com. *
GENERAL GROUP EXPERT SPRL
administrator judiciar in consortiu al
debitoarei TEHNOLOGICA RADION SRL
-in reorganizare, vinde prin licitatie publica
cu strigare: Imobil CAMIN NEFAMILISTI de
tip subsol tehnic +parter +4 etaje, suprafata
construita este de 512 mp si o suprafata
desfasurata de 2400 mp si terenul aferent in
suprafata de 1348 mp, situat in str. Drumul
Cretestilor, nr.19, sector 4, Bucuresti
pornind de la pretul de 900.000 euro plus
TVA. Licitatia va avea loc in data de
21.01.2021 incepand cu ora 13, la sediul
administratorului judiciar in consortiu
GENERAL GROUP EXPERT SPRL din
Bucuresti, Sos. Mihai Bravu Nr.107-119,
Bl.E1, intrarea B, Sc.4, Et.2, Ap.107, sector
2, respectandu-se masurile impuse de
starea de alerta instituita la nivel national. In
caz de neadjudecare licitatia se va repeta in
zilele de 26, 28 ianuarie 2021 si 02, 04, 09,
11, 16 18, 23 februarie 2021 in acelasi loc, la
aceeasi ora si in aceleasi conditii. Caietele
de sarcini pot fi achizitionate de la sediul
administratorului judiciar in consortiu
GENERAL GROUP EXPERT SPRL
incepand cu data de 15.01.2021. Garantia
de participare este de 10% din pretul de
pornire al licitatiei. Conditiile pe care trebuie
sa le indeplineasca ofertantii pentru
participare la licitatie, sunt precizate in
Regulamentul cuprinzand instructiunile de
desfasurare a licitatiei, care face parte
integranta din caietul de sarcini. Cei
interesati pot obtine date suplimentare si
informatii la telefon: -General Group Expert
SPRL: 021.250.58.98, 0730.098.654,
0764.479.971; -Tehnologica Radion SRL
–0723.730.117. *
ALFA & Quantum Consulting SPRL,
Timiºoara, str. Albinelor nr. 70 A-B, jud.
Timiº, RFO II 0235, Tel: 0256/430328,
e-mail: contact@aqc.ro, în calitate de
lichidator al SC Cabro SRL, CUI: 18705667,
sediul: Timiºoara, str Burebista, nr. 8-14, sc
c, ap 5, jud. Timiº; ORC J35/1658/2006
organizeazã licitaþie deschisã cu strigare,
conform caietului de sarcini º i a
regulamentului precum si a hotãrârii adunãrii
creditorilor consemnatã în proces verbal nr.
84/07/ITM/2015 din 16.11.2020. Obiectul
licitaþiei îl constituie: Nr. crt. Denumire
Valoare de piaþã estimatã euro lei 1 Sediu
administrativ (Conacul) CF nr.400419 3.317
15.844 2 Punct poartã CF nr.400419 213
1.018 3 Magazie CF nr.400419 11.195
53.471 4 Garaje CF nr.400419 2.559 12.222
5 Remizã tractoare CF nr.400419 2.399
11.458 6 Depozit carburanþi CF nr.402416
1.919 9.166 7 Grajd cai (fãrã acoperiº) CF
nr. 402416 4.665 22.282 8 Magazie cereal
CF nr. 400419 6.397 30.555 9 Magazie
îngrãsãminte chimice CF nr. 400419 13.514
65.547 10 Brutãrie CF nr. 400958 – C1 – U4
4.718 22.534 11 Garaj CF nr. 400958 – C1 –
U4 1.066 5.092 TOTAL 51.964 248.190
Preþul de pornire este de 100 % din valoarea
stabilitã prin raportul de evaluare – la primele
8 termene de licitaþie; 90% din valoarea
stabilitã prin raportul de evaluare – la
urmãtoarele 8 termene de licitaþie; 80 % din
valoarea stabilitã prin raportul de evaluare –
la urmãtoarele 8 termene de licitaþie Licitaþia
are 24 termene ºi se desfãºoarã la sediul
lichidatorului judiciar la ora 12.00, în
urmãtoarele date: 03.02.2021, 05.02.2021,
08.02.2021, 10.02.2021, 12.02.2021,
15.02.2021, 17.02.2021, 19.02.2021,
22.02.2021, 24.02.2021, 26.02.2021,
01.03.2021, 03.03.2021, 05.03.2021,
08.03.2021, 10.03.2021, 12.03.2021,
15.03.2021, 17.03.2021, 19.03.2021,
22.03.2021, 24.03.2021, 26.03.2021,
29.03.2021. Ofertanþ i i vor depune
documentele necesare licitaþiei, pânã la ora
10.00, cel târziu la urmãtoarele date,
anterioare termenului de licitaþie la care
doresc sã part ic ipe: 02.02.2021,
04.02.2021, 05.02.2021, 09.02.2021,
11.02.2021, 12.02.2021, 16.02.2021,
18.02.2021, 19.02.2021, 23.02.2021,
25.02.2021, 26.02.2021, 02.03.2021,
04.03.2021, 05.03.2021, 09.03.2021,
11.03.2021, 12.03.2021, 16.03.2021,
18.03.2021, 19.03.2021, 23.03.2021,
25.03.2021, 26.03.2021 conform caietului
de sarcini care se poate achiziþiona la sediul
lichidatorului judiciar, spre exemplu: dovada
achitãrii contravalorii caietului de sarcini în
valoare de 100 lei + TVA, garanþia de
participare în valoare de 10% din preþul de
evaluare al bunurilor pentru care se
liciteazã, depusã în contul contul de
lichidare IBAN RO07 PIRB 3701 7662 7700
1000 , deschis la First Bank Timiºoara, al

Cabro S.R.L. în faliment, cel mai târziu în
data stabilitã pentru termenul de licitaþie,
împuternicirea acordatã persoanei care
reprezintã ofertantul la licitaþie (dacã este
cazul) documente care certificã identitatea
ºi calitatea ofertantului. *

GENERAL GROUP EXPERT SPRL
Bucuresti si MAESTRO SPRL Filiala
Bucuresti, in calitate de administratori
judiciari in consortiu al TEHNOLOGICA
RADION SRL –in reorganizare, cu sediul in
Bucuresti,str. Dambovita, nr.59, sector 6,
CUI 4022079, inregistrata la O.R.C. sub nr.
J40/13360/1993, dosar 29969/3/2014,
organizeaza licitatie publica cu strigare
pentru valorificarea urmatoarelor bunuri
proprietatea TEHNOLOGICA RADION
SRL: -Bunuri mobile utilizate in santiere
(elemente extrabilantiere), 1367 buc in
suma totala de 28.271,96 lei plus TVA,
reprezentand 70% din valoarea de piata
evaluata, conform anexa nr.1; -Bunuri
mobile utilizate in santiere (elemente
extrabilantiere), 2855 buc in suma totala de
38.859,92 lei plus TVA, reprezentand 70%
din valoarea de piata evaluata conform
anexa nr.2; -Bunuri mobile utilizate in
santiere (elemente extrabilantiere), 2614
buc in suma totala de 38.659,17 lei plus
TVA, reprezentand 70% din valoarea de
piata evaluata conform anexa nr.3; -Bunuri
mobile utilizate in santiere (elemente
extrabilantiere), 252 buc in suma totala de
25.150,44 lei plus TVA, reprezentand 70%
din valoarea de piata evaluata conform
anexa nr.4; Licitatia va avea loc in data de
21.01.2021 incepand cu ora 13, la sediul
administratorului judiciar in consortiu
GENERAL GROUP EXPERT SPRL din
Bucuresti, Sos. Mihai Bravu Nr.107-119,
Bl.E1, intrarea B, Sc.4, Et.2, Ap.107, sector
2, respectandu-se masurile impuse de
starea de alerta instituita la nivel national. In
caz de neadjudecare licitatia se va repeta in
zilele de 26, 28 ianuarie 2021 si 02, 04, 09,
11, 16 18, 23 februarie 2021 in acelasi loc, la
aceeasi ora si in aceleasi conditii. Caietele
de sarcini pot fi achizitionate de la sediul
administratorului judiciar in consortiu
General Group Expert SPRL incepand cu
data de 15.01.2021. Garantia de participare
este de 10% din pretul de pornire al licitatiei.
In vederea reducerii riscului de infectare cu
CORONAVIRUS –COVID 19 sau alte
infectii respiratorii, in masura posibilului,
transmiterea si primirea documentelor se va
face in format electronic, prin e-mail.
Ofertantii inscrisi participa la licitatie
printr-un singur reprezentant, triajul
epidemiologic fiind realizat conform
procedurii stabilite in caietul de sarcini.
Purtarea mastii de protectie faciala este
obligatorie. Conditiile pe care trebuie sa le
indeplineasca ofertantii pentru participare la
licitatie, sunt precizate in Regulamentul
cuprinzand instructiunile de desfasurare a
licitatiei, care face parte integranta din
caietul de sarcini. Cei interesati pot obtine
date suplimentare si informatii la telefon:
administrator judiciar: 021.250.58.98,
0730.098.654, 0764.479.971 sau
reprezentant Tehnologica Radion SRL la tel.
0723.730.117. *

GENERAL GROUP EXPERT SPRL
Bucuresti si MAESTRO SPRL Filiala
Bucuresti, in calitate de administratori
judiciari in consortiu al TEHNOLOGICA
RADION SRL –in reorganizare, cu sediul in
Bucuresti,str. Dambovita, nr.59, sector 6,
CUI 4022079, inregistrata la O.R.C. sub nr.
J40/13360/1993, dosar 29969/3/2014,
organizeaza licitatie publica cu strigare
pentru valorificarea urmatoarelor bunuri
proprietatea TEHNOLOGICA RADION
SRL, situate in Baza de productie Chitila,
dupa cum urmeaza: -Bunuri mobile,
componente STATIE FABRICAT
BORDURI, conform anexa, la pretul total de
1.176.571 lei plus TVA (reprezentand 70%
din pretul de piata evaluat). Bunurile se vand
in bloc, asa cum sunt descrise in cadrul
anexei. Licitatia va avea loc in data de
21.01.2021 incepand cu ora 13, la sediul
administratorului judiciar in consortiu
GENERAL GROUP EXPERT SPRL din
Bucuresti, Sos. Mihai Bravu Nr.107-119,
Bl.E1, intrarea B, Sc.4, Et.2, Ap.107, sector
2, respectandu-se masurile impuse de
starea de alerta instituita la nivel national. In
caz de neadjudecare licitatia se va repeta in
zilele de 26, 28 ianuarie 2021 si 02, 04, 09,
11, 16 18, 23 februarie 2021 in acelasi loc, la
aceeasi ora si in aceleasi conditii. Caietele
de sarcini pot fi achizitionate de la sediul
administratorului judiciar in consortiu
General Group Expert SPRL incepand cu
data de 15.01.2021. In vederea reducerii
riscului de infectare cu CORONAVIRUS
–COVID 19 sau alte infectii respiratorii, in
masura posibilului, transmiterea si primirea
documentelor se va face in format
electronic, prin e-mail. Ofertantii inscrisi
participa la licitatie printr-un singur
reprezentant, triajul epidemiologic fiind
realizat conform procedurii stabilite in caietul
de sarcini. Purtarea mastii de protectie
faciala este obligatorie . Garantia de
participare este de 10% din pretul de pornire
al licitatiei. Conditiile pe care trebuie sa le
indeplineasca ofertantii pentru participare la
licitatie, sunt precizate in Regulamentul
cuprinzand instructiunile de desfasurare a
licitatiei, care face parte integranta din
caietul de sarcini. Cei interesati pot obtine
date suplimentare si informatii la telefon:
administrator judiciar: 021.250.58.98,
0730.098.654, 0764.479.971 sau
reprezentanti Tehnologica Radion SRL la
tel. 0723.730.117 si 0767.773.402. *

GENERAL GROUP EXPERT SPRL
Bucuresti si MAESTRO SPRL Filiala
Bucuresti, in calitate de administratori
judiciari in consortiu al TEHNOLOGICA
RADION SRL –in reorganizare, cu sediul in
Bucuresti,str. Dambovita, nr.59, sector 6,
CUI 4022079, inregistrata la O.R.C. sub nr.
J40/13360/1993, dosar 29969/3/2014,
organizeaza licitatie publica cu strigare
pentru valorificarea urmatoarelor bunuri
proprietatea Tehnologica Radion SRL:
-Bunuri mobile utilizate in santiere –mica
mecanizare, 504 buc la pretul total de
981.845 lei plus TVA, anexa nr.1,
reprezentand 70% din valoarea de piata
evaluata; -Bunuri mobile utilizate in santier
–baraci santier, 204 buc la pretul total de
296.358 plus TVA, anexa nr.2, reprezentand
70% din valoarea de piata evaluate. Licitatia
va avea loc in data de 21.01.2021 incepand
cu ora 13, la sediul administratorului judiciar
in consortiu GENERAL GROUP EXPERT
SPRL din Bucuresti, Sos. Mihai Bravu
Nr.107-119, Bl.E1, intrarea B, Sc.4, Et.2,
Ap.107, sector 2, respectandu-se masurile
impuse de starea de alerta instituita la nivel
national. In caz de neadjudecare licitatia se
va repeta in zilele de 26, 28 ianuarie 2021 si
02, 04, 09, 11, 16 18, 23 februarie 2021 in
acelasi loc, la aceeasi ora si in aceleasi
condit i i . Caietele de sarcini pot f i
achizitionate de la sediul administratorului
judiciar in consortiu GENERAL GROUP
EXPERT SPRL incepand cu data de

15.01.2021. In vederea reducerii riscului de
infectare cu CORONAVIRUS –COVID 19
sau alte infectii respiratorii, in masura
posibilului, transmiterea si primirea
documentelor se va face in format
electronic, prin e-mail. Ofertantii inscrisi
participa la licitatie printr-un singur
reprezentant, triajul epidemiologic fiind
realizat conform procedurii stabilite in caietul
de sarcini. Purtarea mastii de protectie
faciala este obligatorie . Garantia de
participare este de 10% din pretul de pornire
al licitatiei. Conditiile pe care trebuie sa le
indeplineasca ofertantii pentru participare la
licitatie, sunt precizate in Regulamentul
cuprinzand instructiunile de desfasurare a
licitatiei, care face parte integranta din
caietul de sarcini. Cei interesati pot obtine
date suplimentare si informatii la telefon:
administrator judiciar: 021.250.58.98,
0730.098.654, 0764.479.971 sau
reprezentant Tehnologica Radion SRL la tel.
0723.730.117. *

GENERAL GROUP EXPERT SPRL
Bucuresti si MAESTRO SPRL Filiala
Bucuresti, in calitate de administratori
judiciari in consortiu al TEHNOLOGICA
RADION SRL –in reorganizare, cu sediul in
Bucuresti,str. Dambovita, nr.59, sector 6,
CUI 4022079, inregistrata la O.R.C. sub nr.
J40/13360/1993, dosar 29969/3/2014,
organizeaza licitatie publica cu strigare
pentru valorificarea urmatoarelor bunuri
proprietatea TEHNOLOGICA RADION
SRL: -Statie prefabricate borduri KMV3000
+matrite, la pretul de 105.793 lei plus TVA
(reprezentand 70% din valoarea de piata
evaluata). Licitatia va avea loc in data de
21.01.2021 incepand cu ora 13, la sediul
administratorului judiciar in consortiu
GENERAL GROUP EXPERT SPRL din
Bucuresti, Sos. Mihai Bravu Nr.107-119,
Bl.E1, intrarea B, Sc.4, Et.2, Ap.107, sector
2, respectandu-se masurile impuse de
starea de alerta instituita la nivel national. In
caz de neadjudecare licitatia se va repeta in
zilele de 26, 28 ianuarie 2021 si 02, 04, 09,
11, 16 18, 23 februarie 2021 in acelasi loc, la
aceeasi ora si in aceleasi conditii. Caietele
de sarcini pot fi achizitionate de la sediul
administratorului judiciar in consortiu
GENERAL GROUP EXPERT SPRL
incepand cu data de 15.01.2021. In vederea
reduceri i r iscului de infectare cu
CORONAVIRUS –COVID 19 sau alte
infectii respiratorii, in masura posibilului,
transmiterea si primirea documentelor se va
face in format electronic, prin e-mail.
Ofertantii inscrisi participa la licitatie
printr-un singur reprezentant, triajul
epidemiologic fiind realizat conform
procedurii stabilite in caietul de sarcini.
Purtarea mastii de protectie faciala este
obligatorie. Garantia de participare este de
10% din pretul de pornire al licitatiei.
Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca
ofertantii pentru participare la licitatie, sunt
precizate in Regulamentul cuprinzand
instructiunile de desfasurare a licitatiei, care
face parte integranta din caietul de sarcini.
Cei interesati pot obtine date suplimentare si
informatii la telefon: administrator judiciar:
021.250.58.98, 0730.098.654, 0764.
479.971 sau reprezentant Tehnologica
Radion SRL la tel. 0723.730.117. *

SUBSCRISA CITR Filiala Prahova SPRL
(societate beneficiarã în urma divizãrii
parþiale a patrimoniului de afectaþiune al
CITR Filiala Bucureºti SPRL), în calitate de
l ichidator judiciar al SC GENERAL
CONSTRUCT BUCUREªTI SRL (în
faliment, in bankruptcy, en faillite), sediul în
Bucureºti, str.Smaranda Brãescu nr.16,
parter, sector 1, CUI 8410332 ºi
J40/3700/1996,prin sentinþa civilã nr.341
pronunþatã la data de 20.01.2016 în dosarul
nr.9350/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului
Bucureºti Secþia a VII-a Civilã, organizeazã
licitaþie publicã competitivã cu strigare
pentru valorificarea activelor: 1. Teren
extravilan arabil Com. Butimanu, jud
Dâmboviþa CF 70972, nr.cad.1416, in
suprafaþã de 5.975 mp. Preþ de pornire
3.040 Euro fãrã TVA 2. Teren extravilan
arabil Com. Butimanu, jud Dâmboviþa CF
70973, nr.cad.1408, in suprafaþã de 4.702
mp. Preþ de pornire 2400 Euro fãrã TVA 3.
Teren extravilan arabil Com. Butimanu, jud
Dâmboviþa CF 70974, nr.cad.1496, in
suprafaþã de 15.175 mp. Preþ de pornire
7760 Euro fãrã TVA Licitaþia va avea loc în
data de 22.01.2021, ora 14:00 la sediul ales
al lichidatorului judiciar din Bucureºti, str.
Maior Gheorghe ªonþu nr. 6, et. 3, sector 1.
În cazul neadjudecãrii, se vor mai organiza
licitaþii în data de 29.01.2021, 05.02.2021,
12.02.2021, 19.02.2021, 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 activelor ºi
condiþiile pe care trebuie sã le îndeplineascã
ofertanþii pentru participarea la licitaþie se
regãsesc în Caietul de sarcini aferent
procedurii de valorificare. Achizit¸ionarea
caietului de sarcini este obligatorie pentru
participarea la licitaþie. 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 ales
al lichidatorului judiciar. Cei interesaþi pot
obþine date suplimentare ºi informaþii pe
platforma de vânzãri a lichidatorului judiciar
sales.citr.ro / Bun cãutat GENERAL
CONSTRUCT, la telefon 0732 014 441 sau
la adresa de e-mail florin.burta@citr.ro. *

SUBSCRISA CITR Filiala Prahova SPRL
(societate beneficiarã în urma divizãrii
parþiale a patrimoniului de afectaþiune al
CITR Filiala Bucureºti SPRL), în calitate de
l ichidator judiciar al SC GENERAL
CONSTRUCT BUCUREªTI SRL (în
faliment, in bankruptcy, en faillite), sediul în
Bucureºti, str.Smaranda Brãescu nr.16,
parter, sector 1, CUI 8410332 ºi
J40/3700/1996,prin sentinþa civilã nr.341
pronunþatã la data de 20.01.2016 în dosarul
nr.9350/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului
Bucureºti Secþia a VII-a Civilã, organizeazã
licitaþie publicã competitivã cu strigare
pentru valorificarea activelor: 1. Teren
intravilan arabil Com. Butimanu, jud
Dâmboviþa CF 70980, nr.cad.76, in
suprafaþã de 11.048 mp. Preþ de pornire
17.680 Euro fãrã TVA 2. Teren intravilan
arabil Com. Butimanu, jud Dâmboviþa CF
70979, nr.cad. 1534, in suprafaþã de 21.565
mp. Preþ de pornire 17.280 Euro fãrã TVA 3.
Teren intravilan arabil Com. Butimanu, jud
Dâmboviþa CF 70975, nr.cad. 1107, in
suprafaþã de 3.217 mp. Preþ de pornire
4.640 Euro fãrã TVA 4. Teren intravilan
arabil Com. Butimanu, jud Dâmboviþa CF
70976, nr.cad. 1108, in suprafaþã de 14.443
mp. Preþ de pornire 20.800 Euro fãrã TVA 5.
Teren intravilan arabil Com. Butimanu, jud
Dâmboviþa CF 70977, nr.cad. 1561, in
suprafaþã de 2.380 mp. Preþ de pornire
1.920 Euro fãrã TVA 6. Teren intravilan
arabil Com. Butimanu, jud Dâmboviþa CF
70978, nr.cad. 1562, in suprafaþã de 10.120
mp. Preþ de pornire 8.080 Euro fãrã TVA
Licitaþia va avea loc în data de 22.01.2021,

ora 14:00 la sediul ales al lichidatorului
judiciar din Bucureºti, str. Maior Gheorghe
ªonþu nr. 6, et. 3, sector 1. În cazul
neadjudecãrii, se vor mai organiza licitaþii în
data de 29.01.2021, 05.02.2021,
12.02.2021, 19.02.2021, 26.02.2021,
05.03.2021 ºi 12.03.2021, 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 activelor ºi
condiþiile pe care trebuie sã le îndeplineascã
ofertanþii pentru participarea la licitaþie se
regãsesc în Caietul de sarcini aferent
procedurii de valorificare. Achizit¸ionarea
caietului de sarcini este obligatorie pentru
participarea la licitaþie. Documentaþia de
înscriere la licitaþie va trebui depusã, cu opis
semnat, pânã la ora 14:00 a zilei lucrãtoare
anterioare ºedinþei de licitaþie, la sediul ales
al lichidatorului judiciar. Cei interesaþi pot
obþine date suplimentare ºi informaþii pe
platforma de vânzãri a lichidatorului judiciar
sales.citr.ro / Bun cãutat GENERAL
CONSTRUCT, la telefon 0732 014 441 sau
la adresa de e-mail florin.burta@citr.ro. *

SUBSCRISA MAESTRO SPRL Filiala
Bucuresti cu sediul in Bucuresti, str.Petofi
Sandor nr.4, sector 1, fax: +40.(21)
322.42.28, e-mail: office@smdamaestro.ro,
si GENERAL GROUP EXPERT SPRL, cu
sediul in Bucuresti, Sos.Mihai Bravu
nr.107-119, Bl.E1, intrarea B, sc.4, ap.107,
sector 2, tel/fax 021-250.58.98, e-mail:
of f ice@ggesprl . ro, in cal i tate de
administrator judiciar in consortiu, desemnat
prin incheierea din data de 15.09.2014 din
dosarul 29969/3/2014 avand ca obiect
procedura insolventei societat i i
TEHNOLOGICA RADION S.R.L. –in
reorganizare judiciara, cu sediul in
Bucuresti, str. Dambovita nr.59, sectorul 6,
inregistrata la Oficiul Registrului Comertului
sub nr. J40/13360/1993, cod fiscal
RO4022079, cont RO28BRDE410
SV21410064100 deschis la BRD GSG
Sucursala Militari, organizeaza la sediul
adm. judiciar GENERAL GROUP EXPERT
SPRL licitatie publica cu strigare pentru
valorificarea unui numar de 51 buc utilaje de
deszapezit, la pretul total de 1.012.372 lei
plus TVA, reprezentand 70% din valoarea
de piata evaluata. Lista detaliata a utilajelor
poate fi consultata la sediul administratorului
judiciar General Group Expert SPRL.
Licitatia va avea loc in data de 21.01.2021
incepand cu ora 13, la sediul adminis-
tratorului judiciar in consortiu GENERAL
GROUP EXPERT SPRL din Bucuresti, Sos.
Mihai Bravu Nr.107-119, Bl.E1, intrarea B,
Sc.4, Et.2, Ap.107, sector 2, respectandu-se
masurile impuse de starea de alerta
instituita la nivel national. In caz de
neadjudecare licitatia se va repeta in zilele
de 26, 28 ianuarie 2021 si 02, 04, 09, 11, 16
18, 23 februarie 2021 in acelasi loc, la
aceeasi ora si in aceleasi conditii. Caietele
de sarcini pot fi achizitionate de la sediul
administratorului judiciar in consortiu
GENERAL GROUP EXPERT SPRL
incepand cu data de 15.01.2021. Garantia
de participare este de 10% din pretul de
pornire al licitatiei. Conditiile pe care trebuie
sa le indeplineasca ofertantii pentru
participare la licitatie, sunt precizate in
Regulamentul cuprinzand instructiunile de
desfasurare a licitatiei, care face parte
integranta din caietul de sarcini. Cei
interesati pot obtine date suplimentare si
informatii la telefon: -General Group Expert
SPRL: 021.250.58.98, 0730.098.654,
0764.479.971; -Tehnologica Radion SRL
–0723.730.117. *

SUBSCRISA CITR Filiala Ilfov SPRL, cu
sediul în Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae
nr. 61, et. 3, ap. 11, judeþul I l fov,
înmatriculatã la Registrul Formelor de
Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0718
având CUI RO32639607, cu sediul
procesual ales pentru comunicarea actelor
în Green Court, str. Gara Herãstrãu nr. 4, et.
3, Sector 2, Bucureºti, desemnat în calitate
de administrator judiciar al societãþii TEL
DRUM S.A (în insolvenþã, in insolvency, en
procedure collective), cu sediul aflat în
Municipiul Alexandria, Str. Libertãþii-
prelungire, Nr. 458 bis, Judeþ Teleorman,
având numãr de Ordine în Registrul
Comerþului J34/211/1998 ºi Cod Unic de
Inregistrare 2695680, prin Încheierea de
ºedinþã pronunþatã în data de 29.01.2018, în
dosarul nr. 116/87/2018, aflat pe rolul
Tribunalului Teleorman, Secþia Civilã 1,
ORGANIZEAZÃ LICITAÞIE PUBLICÃ CU
STRIGARE ªI PREÞ ÎN URCARE pentru
valorificarea unor active imobile: 1. Ferma
Liþa, situatã în loc. Lita, jud. Teleorman -
formatã din 8 parcele de teren intravilan în
suprafaþã de 165.196 mp, identificate prin
CF 20035, 20093, 20015,20021, 20022,
20082, 20083, 20359, plus un numãr de 70
de construcþii cu suprafaþã construitã de
28.504 mp, la preþul de 440.100 EURO fãrã
TVA. 2. Sediu Turnu Mãgurele -
Proprietatea imobiliara este situatã în Mun.
Turnu Mãgurele, str. Strandului, nr. 7, bl. G9,
jud. Teleorman ºi este înscrisã în CF 20110,
având nr. cad. 1023, la preþul de 191.100
EURO fãrã TVA. 3. Teren intravilan ºi
construcþ i i Cervenia - Proprietatea
imobiliarã este situatã în Loc.Cervenia, jud.
Teleorman ºi este înscrisã în CF 20044,
având nr. cad. 43. Proprietatea este formatã
din teren intravilan în suprafaþã de 7.350 mp
ºi 12 clãdiri, la preþul de 36.900 EUR fãrã
TVA. 4. Teren intravilan ºi construcþii Lunca -
Proprietatea imobiliarã este situatã în
comuna Lunca, jud. Teleorman ºi este

înscrisã în CF nr. 54/N, având nr. cad. 88.
Proprietatea este formatã din teren
intravilan în suprafaþã de 29.384 mp ºi 8
clãdiri, la preþul de 141.300 EUR fãrã TVA.
5. Teren intravilan ºi construcþii Slobozia
Mândra - Proprietatea imobilarã este situatã
în comuna Slobozia Mândra, jud.
Teleorman ºi este înscrisã în CF 20004,
20005 ºi 20006. Proprietatea este formatã
din teren intravilan în suprafaþã de 14.043
mp ºi 12 clãdiri, la preþul de 41.100 EUR fãrã
TVA. 6. Teren intravilan ºi construcþii Moara
Saelele - Proprietatea imobiliarã este situatã
în Loc. Saelele, jud. Teleorman, str. Gara
Cãþelului, nr 588A ºi 588D. Proprietatea
este formatã din teren intravilan în suprafaþã
de 78.423 mp ºi 9 clãdiri, la preþul de
151.100 EUR fãrã TVA. 7. Teren intravilan ºi
construcþii Brutãria Saelele - Proprietatea
imobiliarã analizatã este situatã în Loc.
Saelele, str. Principalã, nr. 331, Jud.
Teleorman ºi este înscrisã în CF 7661,
având nr. cad. 7661. Proprietatea este
formatã din teren intravilan în suprafaþã de
732 mp si 2 cladiri, la preþul de 31.300 EUR
fãrã TVA. Cu privire la TVA se vor aplica
prevederile Codului Fiscal în vigoare la data
transferului dreptului de proprietate, pentru
fiecare tip de active în parte. Persoanele
interesate înþeleg cã certificatul energetic
urmeazã a se elabora pe cheltuiala
acestora, dupã declararea acestora în
calitate de câºtigãtori ai licitaþiei, urmând a
se stabil i performanþa energeticã a
clãdirii/unitãþii de clãdire prin urmãtorii
indicatori de performanþã: a) clasa
energeticã; b) consumul total specific de
energie primarã; c) indicele de emisii
echivalent CO_2; d) consum total specific
de energie din surse regenerabile. Licitaþia
va avea loc prin mijloace de comunicare la
distanþã, în data de 21.01.2021, ora 12:00.
Pentru bunurile neadjudecate, se va
organiza o nouã licitaþie în data de
28.01.2021, 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 proceduri i de valori f icare.
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 anterioare ºedinþei
de licitaþie. Cei interesaþi pot obþine date
suplimentare ºi informaþii pe platforma de
vânzãri a administratorului judiciar
sales.citr.ro / Bun cãutat TEL DRUM SA, la
telefon 0737.577.018 sau la adresa de
e-mail ionut.coleasa@citr.ro *
SUBSCRISA AA TOTAL INSOLVENCY
IPURL, identificatã prin CIF 25931349, nr.
de ordine în tabloul practicienilor în
insolvenþã: 0399, având sediul social în
Mun. Bucureºt i , str . Poet Grigore
Alexandrescu nr. 83, sector 1, în calitate de
Lichidator Judiciar al debitoarei CRISEN 94
COMEXIM SRL, identificatã prin CUI
5793225, nr. înreg. la Reg.Com.:
J40/11077/1994, vinde prin licitaþie publicã
bun mobil al debitoarei - Autoturism marca
VOLVO S40. Preþul de pornire al licitaþiei
este de 55% din valoarea de evaluare.
Doritorii pot achiziþiona caietul de sarcini de
la sediul lichidatorului judiciar. Licitaþiile vor
avea în urmãtoarele date: 13.01.2021,
20.01.2021, 27.01.2021, 03.02.2021,
10.02.2021, 17.02.2021, 24.02.2021,
03.03.2021, 10.03.2021 ºi 17.03.2021, la
ora 14.00, la biroul lichidatorului judiciar,
situat în Mun. Bucureºti, str. Grigore
Alexandrescu nr. 83, sector 1. Informaþii
suplimentare la telefon: 021.212.17.36. *

CITATII
CEI interesati a face opozitie la dobandirea
dreptului de proprietate prin uzucapiune al
petentilor CIUREA ION DORIN, CIUREA
DORINA MARIANA cu privire la terenul
situat in Comuna Moieciu, sat Moieciu de
Sus, jud. Brasov, inscris in Cf. nr. 106209
Moieciu, nr. Top. 8095, 8096, 8097 sunt
chemati la Judecatoria Zarnesti, str. Aleea
Uzinei, nr.9, jud. Brasov, in 24.02.2021, ora
09,00, dos. 3046/338/2020. *

PIERDERI
PIERDUT atestat manager marfã pe
numele SÎNC AURELIAN ZORIN. Îl declar
nul. *

(urmare din pagina 7)

LICITATII

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