
Oferte serviciu  
alimentatie publica

SC Trepca Lumi Pan SRL, din Brad, angajează 
3 brutari patiseri. Condiții minime: studii 
medii sau școala profesională, cunoașterea 
bucătăriei sârbești, calificare cod COR 
751201. CV-urile se depun pe adresa: 
todor.irina@yahoo.com până la data de 
09.01.2020. Selecția va avea loc în data de 
10.01.2020 și constă în concurs de CV-uri. 
Informații la tel. 0746.178.554.

Oferte serviciu  
administrativ-secretariat

7639 / 24.12.2019 Arhitect I A - Secția 
Patrimoniu Mondial ANUNȚ PUBLIC DE 
SCOATERE LA CONCURS A POSTULUI 
VACANT Institutul Național al Patrimoniului 
(INP) organizează în perioada 23.01.2020 
- 10.02.2020, concursul pentru ocuparea 
postului contractual temporar vacant până 
la revenirea titularului la post, după cum 
urmează: DIRECȚIA MONUMENTE ISTORICE 
1 post Arhitect I A - Secția Patrimoniu 
Mondial CONDIȚII SPECIFICE POSTULUI: 1. 
studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență în domeniul științe 
umaniste, specializările arhitectură - istoria 
arhitecturii, conservare și restaurare de 
arhitectură, istorie, istoria artei, urbanism 
cu specializarea urbanism istoric; 2. minim 
3 ani vechime în specialitatea studiilor; 3. 
experiență în elaborarea și implementarea 
de proiecte și programe în domeniul 
patrimoniului cultural imobil, precum și în 
valorificarea rezultatelor prin publicare; 
4. bună cunoaștere a legislației și a 
reglementărilor naționale și internaționale 
privind protecția și gestiunea patrimoniului 
imobil/mondial; 5. cunoașterea a cel 
puțin două limbi străine de circulație 
internațională: prima limbă - engleză, nivel 
C1 conform standardelor CEFR; a doua limbă 
- la alegere franceză/germană/italiană, 
nivel B1 conform standardelor CEFR; 6. 
experiență în operare PC: suită de birou 
(Microsoft Office sau Libre Office); programe 
de editare grafică; 7. portofoliu de lucrări 
de cercetare și/sau proiectare în domeniul 
patrimoniului cultural imobil; 8. candidatul 
trebuie să nu îndeplinească condițiile 
pentru pensionare. Depunerea dosarelor în 
vederea înscrierii la concurs se realizează 
până la data de 23.01.2020, ora 11.00, la 
sediul Institutului Național al Patrimoniului: 
Str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, sector 4, 
București (etaj 1, Secretariat). Persoana 
de contact din cadrul Biroului Resurse 
Umane este dna. Lidia Negrea, tel.: 021-

336.60.73. Toate informațiile vor fi afișate la 
sediul și pe pagina de internet a INP (www.
patrimoniu.ro). Proba scrisă va avea loc 
în data de 30.01.2020, ora 11.00 la sediul 
Institutului Național al Patrimoniului. Proba 
interviului va avea loc în data de 5.02.2020, 
ora 11.00 la sediul Institutului Național al 
Patrimoniului. Reprezentant legal, Manager, 
Conf. dr. arh. Ștefan Bâlici 

7656 / 24.12.2019 Cercetător științific (CȘ 
II) - Secția Monumente Istorice și Peisaje 
Culturale ANUNȚ PUBLIC DE SCOATERE LA 
CONCURS A POSTULUI VACANT Institutul 
Național al Patrimoniului (INP) organizează 
în perioada 11.02.2020 - 04.05.2020, 
concursul pentru ocuparea postului 
contractual vacant după cum urmează: 
DIRECȚIA MONUMENTE ISTORICE 1 
post Cercetător științific (CS II) - Secția 
Monumente Istorice și Peisaje Culturale 
CONDIȚII SPECIFICE POSTULUI: 1. studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență și studii postuniversitare 
sau de master în domeniul științe 
umaniste, specializările arhitectură - istoria 
arhitecturii, conservare și restaurare de 
arhitectură, istorie, istoria artei; studii de 
doctorat cu specializare arhitectură - istoria 
arhitecturii, conservare și restaurare de 
arhitectură, istorie sau istoria artei; 2. să 
aibă activitate de cercetare-dezvoltare în 
specialitate sau în învăţământul superior 
de cel puţin 8 ani şi titlul ştiinţific de doctor; 
pentru candidaţii care provin din afara 
învăţământului superior sau a cercetării 
ştiinţifice, o vechime de 12 ani în profilul 
postului; 3. experiență în elaborarea și 
implementarea de proiecte și programe 
de cercetare în domeniul patrimoniului 
cultural imobil, precum și în valorificarea 
rezultatelor prin publicare; 4. cunoștințe 
aprofundate privind patrimoniul cultural 
imobil din România; 5. bună cunoaștere 
a legislației și a reglementărilor naționale 
și internaționale privind protejarea 
patrimoniului imobil; 6. cunoașterea a 
cel puțin două limbi străine de circulație 
internațională (dintre engleză/franceză/
germană/italiană; prima limbă nivel C1, a 
doua nivel B1 conform standardelor CEFR); 
7. abilități de comunicare și relaționare cu 
organisme din sfera culturală; 8. experiență 
în operare PC: suită de birou (Microsoft 
Office sau LibreOffice); programe de editare 
grafică; programe CAD; 9. prezentarea 
succintă a unui proiect de cercetare propus 
de candidat, în domeniul de specializare 
al postului; acesta se va întocmi pe 
baza Regulamentului de Organizare și 
Funcționare al INP; 10. portofoliu de lucrări 

de cercetare în domeniul patrimoniului 
cultural imobil; 11. candidatul trebuie să nu 
îndeplinească condițiile pentru pensionare; 
12. concursul pentru ocuparea posturilor 
de cercetător ştiinţific gradul II constă în 
analiza dosarului de înscriere la concurs, 
verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute 
de lege şi aprecierea prin punctaj, pe baza 
unei grile adaptate specificului activităţii 
locului de muncă a candidatului şi a 
performanţelor sale Depunerea dosarelor 
în vederea înscrierii la concurs se realizează 
până la data de 11.02.2020, ora 10.00, la 
sediul Institutului Național al Patrimoniului: 
Str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, sector 4, 
București (etaj 1, Secretariat). Persoana de 
contact din cadrul Biroului Resurse Umane 
este dna. Lidia Negrea, tel.: 021-336.60.73. 
Toate informațiile vor fi afișate la sediul și pe 
pagina de internet a INP (www.patrimoniu.
ro). Reprezentant legal, Manager, Conf. dr. 
arh. Ștefan Bâlici 

Aparatul de Specialitate al Primarului 
Sectorului 4, organizează în data de 
03.02.2020 proba scrisă ora 11.00, urmând 
ca proba interviu să fie stabilită în termenul 
prevăzut de H.G. 286/2011, la sediul său 
din Bdl. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, 
sector 4, Bucureşti, concurs de recrutare 
pentru ocuparea următoarelor funcții de 
natură contractuală de execuție vacante: 
1. Consilier, clasa I, grad profesional IA 
-Direcția de Dezvoltare/ Serviciul Investiții 
(5 posturi) -5 ani, 2. consilier, clasa I, grad 
profesional IA - Direcția de Dezvoltare/ 
Serviciul Monitorizare și Derulare Contracte 
(3 posturi) -5 ani, 3. consilier, clasa I, grad 
profesional II -Direcția de Dezvoltare/ 
Serviciul Monitorizare și Derulare Contracte 
(1 post) -1 an, 4. consilier, clasa I, grad 
profesional IA -Direcția de Dezvoltare/ 
Serviciul Accesare Finanțări și Implementare 
Programe (4 posturi) -5 ani, 5. consilier, 
clasa I, grad profesional I -Direcția de 
Dezvoltare/ Serviciul Accesare Finanțări 
și Implementare Programe (2 posturi) -3 
ani. Condiţii de studii: absolvent de studii 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă. Condiţiile de participare 
la concurs, bibliografia şi actele necesare 
pentru dosarele de înscriere la concurs 
sunt afişate la sediu şi pe site-ul instituţiei. 
Perioada de înscriere: 09.01.2020 
-22.01.2020, luni-joi între orele 10.00-15.30, 
iar vineri între orele 10.00-13.00. Contact: 
Tel. nr. 021/335.92.30 int. 145; faxuri nr. 
021/337.07.90; e-mail resurseumnane@
ps4.ro Secretarul comisiei de concurs: Untea 
Violeta, consilier, grad profesional debutant, 
Serviciul Gestionarea Carierei. 

Oferte serviciu in strainatate

Angajez şofer categoria B, salariu 
convenabil, pentru străinătate. 
0725.980.779

Oferte serviciu diverse

BORGHESI SRL, cu sediul social: Brad, str. 
Libertății, bl. B19, ap. 15, jud. Hunedoara, 
angajează Muncitor necalificat la demolarea 
clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, 
faianță, gresie, parchet. Cerințele pentru 
ocuparea postului sunt: studii generale, 
experiență și cunoașterea limbii engleze. 
Cv-urile se vor depune la sediul societății.

DAVID DELUX FASHION S.R.L. având CUI: 
36839780, scoate la concurs 1 post 
de director comercial. Selecţie de CV: 
10.01.2020, tel. 0723.732.545, e-mail: 
micleaemanuela@yahoo.com

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
ȘI PROTECŢIA COPILULUI Sector 5, cu sediul 
în București, Str.Fabrica de Chibrituri nr. 
9-11, sector 5 organizează concurs în 
vederea angajării, în temeiul art.7 din 
Hotărârea Guvernului nr.1027/2014 pentru 
modificarea şi completarea Regulamentului 
- cadru privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale 
şi a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, în data de 
04.02.2020, pentru ocuparea următoarelor 
funcţii contractuale, vacante, pe perioadă 
nedeterminată: CENTRUL DE ZI PENTRU 
ADOLESCENȚI - ASISTENT SOCIAL -1 post 
Condiţii specifice pentru ocuparea postului: 
- studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă de licenţă în specializarea 
Asistență Socială/ Teologie Asistență Socială 
- PSIHOLOG - 1 post Condiţii specifice pentru 
ocuparea postului: - studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în 
specializarea Psihologie - EDUCATOR - 2 
posturi Condiţii specifice pentru ocuparea 
postului: - studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul 
Științelor Exacte/Științelor Sociale/Științelor 
Umaniste - ANIMATOR SOCIO-EDUCATIV - 2 
posturi Condiţii specifice pentru ocuparea 
postului: - studii medii liceale finalizate cu 
diplomă de bacalaureat -curs animator 
socio -educativ - MUNCITOR CALIFICAT 
(electrician/mecanic/mecanic întreținere/
instalator)- 1 post Condiţii specifice pentru 
ocuparea postului: -studii generale (minim 
8 clase) -curs calificare electrician/

mecanic/mecanic întreținere/instalator - 
ÎNGRIJITOARE - 1 post. Condiţii specifice 
pentru ocuparea postului: -studii generale 
(minim 8 clase). CLUBUL BUNICILOR SECTOR 
5- CENTRUL COMUNITAR - ÎNGRIJITOARE - 3 
posturi. Condiţii specifice pentru ocuparea 
postului: -studii generale (minim 8 clase). 
COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV, 
ÎNTREȚINERE - ÎNGRIJITOARE - 1 post. 
Condiţii specifice pentru ocuparea postului: 
-studii generale (minim 8 clase). CENTRUL 
DE ZI PENTRU RECUPERAREA COPIILOR 
CU DIZABILITĂȚI - ÎNGRIJITOARE - 1 post. 
Condiţii specifice pentru ocuparea postului: 
-studii generale (minim 8 clase). CENTRUL 
REZIDENȚIAL PENTRU RECUPERAREA 
COPIILOR CU DIZABILITĂȚI - MUNCITOR 
CALIFICAT (bucătar)- 1 post. Condiţii specifice 
pentru ocuparea postului: -studii generale 
(minim 8 clase) -curs calificare bucătar 
ANSAMBLUL REZIDENȚIAL DE TIP FAMILIAL 
SF.MARIA - INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE- 3 
posturi. Condiţii specifice pentru ocuparea 
postului: - studii medii liceale finalizate cu 
diplomă de bacalaureat - SUPRAVEGHETOR 
DE NOAPTE - 2 posturi. Condiţii specifice 
pentru ocuparea postului: - studii generale 
(minim 8 clase). CREȘA ARIEL și AURORA 
- MEDIC - 1 post. Condiţii specifice pentru 
ocuparea postului: - studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă de licență 
în specializarea Medicină - Certificat de 
membru eliberat de Colegiul Medicilor din 
România, Aviz de liberă practică, Poliță 
de asigurare Malpraxis. Pentru posturile 
vacante scoase la concurs nu se solicită 
vechime. Concursul se va desfăşura la sediul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 5, din Str.Fabrica 
de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, astfel: 
Selecția dosarelor în maximum două zile 
lucrătoare de la data expirării termenului 
de depunere a dosarelor Proba scrisă/
proba practică în data de 04 Februarie 
2020, ora 10.00. Interviul va avea loc într-
un termen de maximum 4 zile lucrătoare 
de la data susținerii probei scrise. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile prevăzute de 
art.3 din HG. nr.286/2011, modificată şi 
completată de H.G. nr.1027/2014: a) are 
cetăţenia română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European 
şi domiciliul în România; b) cunoaşte limba 
română scris şi vorbit; c) are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; d) are 
capacitate deplină de exerciţiu; e) are o 
stare de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinţei medicale eliberată de medicul de 
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Azi 110 anunţuri pentru tinemai multe anunțuri
puteți găsi pe siteul

LICITAŢII
VÂNZĂRI
ÎNCHIRIERI
DIVERSE
CITAŢII

Anunțuri de publicitate
se primesc la:

BUCUREȘTI
Agenția Piața Presei
Pța Presei Libere, nr 1, Corp C, camera 9/
parter, sector 1
Tel:  0733.107.006
paula.condurache@romanialibera.ro
 
Magazin UNIREA

  P-ţa Unirii, Nr. 1, Magazin Unirea, et. 6, 
sect 3

Tel.: 0722.480.807
 alina.moraru@romanialibera.ro
Tel.: 0726.989.994
 cristian.florea@romanialibera.ro

TRANSILVANIA-BANAT
ALBA-IULIA
Str. Mihai Viteazu nr. 4
Tel: 0724.299.577
Tel: 0358.101.823
Fax: 0358.101.819
publicitateab@romanialibera.ro

CLUJ-NAPOCA
Str. Eroilor 10, cam. 2, parter, stradal
Tel: 0723.677.353
kinga.suciu@romanialibera.ro

DOBROGEA
CONSTANȚA
Bd. Tomis nr. 46, etaj 1
Tel: 0721.263.739
elena.matei@romanialibera.ro

Abonează-te la                      ! Prețuri 
abonamente 2020

Modalităţi de abonare: 
•  Cu plata online www.romanialibera.ro/abonamente 
•  Prin virament bancar: în contul THETA PROFICIENCY S.R.L., nr. J40/11598/2008, avand Cod Unic de Înregistrare R0 24140370, 

deschis la Banca Românească, sucursala Union, nr. cont RO11BRMA0999100080058558
• la toate oficiile poştale • la firmele de abonamente

Pentru informații 
şi reclamaţii abonamente: 

secretari.redactie@romanialibera.ro

Pentru abonamentele plătite cu mandat poştal sau ordin de plată este necesar să trimiteţi talonul completat, împreună cu copia dovezii de plată  
prin e-mail la: secretari.redactie@romanialibera.ro

Nume, prenume / societatea ……………………………………...............................................................................................CUI ……………….…............................ 
Str. ……………………….....…...........…....................Nr……., Bl…...., Sc……., Et....., Ap…….., Localitate ……….………................……………......................................... 
Judeţ/ Sector ………………....................., Telefon ……......…………..……............................... E-mail …......................……….....………………………..........................
Am achitat suma de ....................... lei cu ordin de plată nr. .................................. din data ................................ în contul THETA PROFICIENCY S.R.L., 
nr. J40/11598/2008, avand Cod Unic de Inregistrare R0 24140370, nr. cont RO11BRMA0999100080058558, deschis la Banca Românească, sucursala 
Union. Abonamentul va începe din luna ............................... 

reducere de până la 38% 
faţă de preţul 

ziarului la chioşc.

Plata se va efectua până la data de 20 a lunii în curs pentru ca livrarea abonamentului să înceapă de la data de 1 a lunii următoare. Prin completarea prezentului 
talon sunt de acord să primesc gratuit prin poştă sau e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare materiale promoţionale legate de promovarea publicaţiilor.

1 lună
69 lei

3 luni
194 lei

6 luni
359 lei

599 lei
12 luni
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"Piața Sudului"- Corp C4, Corp C1 etaj și Corp 
C2 - spațiul P1) 2. Informații generale privind 
obiectul închirierii, în special descrierea 
și identificarea bunului care urmează să 
fie închiriat: Sectorul 4 al Municipiului 
București organizează licitație publică 
pentru închirierea spațiilor comerciale 
din incinta Complexului Agroalimentar 
"Piața Sudului"- Corp C4, Corp C1 etaj 
și Corp C2 - spațiul P1, în conformitate 
cu H.C.L. Sector 4 nr. 148/15.07.2019, 
cu modificările și completările ulterioare 
și O.U.G. nr. 57/2019. Lista cu situația 
spațiilor comerciale ce urmează a fi scoase 
la licitație poate fi consultată la sediul 
Sectorul 4 al Municipiului București. Spațiile 
comerciale care reprezintă un bun viitor 
vor fi predate în folosința Locatarilor în 
urma finalizării lucrărilor de construire și 
amenajare a Complexului Agroalimentar 
"Piața Sudului". Persoana interesată 
are dreptul de a vizita spațiul comercial, 
în măsura în care stadiul lucrărilor o 
permite, și de a lua cunoștință, împreună 
cu orice consilieri profesioniști necesari, 
de planurile, documentațiile și informațiile 
tehnice referitoare la spațiul comercial, 
pentru a dispune de toate informațiile și 
documentele relevante, anterior înregistrării 
ofertei de participare la licitație (ofertele 
vor fi însoțite de garanția de participare, 
cuantumul garanției de participare este 
echivalentul în lei a 12 chirii lunare, valoare 
calculată raportat la prețul minim solicitat 
pentru chirie/mp/lună fără TVA x suprafața 
spațiului, preț publicat în cuprinsul Listei 
cu situația spațiilor comerciale), în urma 
înregistrării unei solicitări scrise la sediul 
Sector 4 al Municipiului București din 
București, Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand 
Arena, et. 1, sector 4 sau prin e-mail la 
licitatiepiatasudului@ps4.ro, cu cel puțin 
3 zile lucrătoare înainte de data vizitei. 
3. Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: 
la cerere de la sediul instituției Sector 4 
al Municipiului București din București, 
Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, 
et. 1, sector 4. 3.2 Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obține 
un exemplar din documentația de atribuire: 
caietul de sarcini aferent spațiului poate fi 
procurat de la sediul Sector 4 al Municipiului 
București din București, Bd. Metalurgiei nr. 
12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, începând 
cu data publicării pe pagina de internet www.
ps4.ro, 3.3 Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este cazul: 
prețul este de 200 lei/exemplar care se va 
achita în numerar la casieria instituției, 
până la data de 13.01.2020, ora 1700. 3.4 
Data limită privind solicitarea clarificărilor: 
15.01.2020 ora 1700. 4. Informații privind 
ofertele: se regăsesc în caietul de sarcini. 
4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 
30.01.2020, ora 1700 4.2 Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Sectorul 
4 al Municipiului București, cu sediul în 
București, B-dul. Metalurgiei nr.12-18, Grand 
Arena, etajul 1, Sector 4. 4.3 Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: oferta va fi prezentată într-un singur 
exemplar. 5. Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 03.02.2020, ora 1000 la sediul 
Sector 4 al Municipiului București, Bd. 
Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, 
sector 4, București. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Judecătoriei 

redeventei . Contravaloarea caietului de 
sarcini este de 100 lei. Durata superficiei pe 
99 ani. Documentele pentru licitatie ( caietul 
de sarcini, instructiuni pentru participanti) 
se pot procura contra cost incepand cu 
data de 09.01.2020 de la sediul Primariei 
comunei Cumpana, str. Soseaua Constantei 
nr. 132, comuna Cumpana, judetul 
Constanta, tel. 0241/739.003, interior 103, 
fax 0241/739.003, ultima zi de depunere 
a ofertelor fiind 28.01.2020, ora 10.00. 
Solicitarile de clarificari se pot face pana 
la data de 22.01.2020. Alte informatii cu 
privire la licitatia din data de 28.01.2020 se 
pot obtine de la sediul Primariei Cumpana, 
str. Soseaua Constantei nr. 132, sau la 
numarul de telefon 0241/739.003 interior 
103. Eventualele contestaţii ce pot apărea 
în legătură cu organizarea şi desfăşurarea 
licitaţiei se pot depune la instanţa de 
contencios administrativ a Tribunalului 
Constanta, str. Traian, nr. 31, Constanţa, 
telefon 0241-551345, interior 246. 

Anunt licitatii TEHNOLOGICA RADION SRL 
- in reorganizare 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 bunurilor apartinand 
debitoarei TEHNOLOGICA RADION SRL 
-in reorganizare, reprezentand 90% din 
valoarea de evaluare, ramase nevalorificate 
la licitatiile anterioare, respectiv : - 29 buc 
utilaje pentru constructii la suma totala de 
2.779.497 lei exclusiv TVA, conform anexei 
nr.1 ; - 163 buc mijloace de transport la 
suma totala de 6.701.777 lei exclusiv TVA, 
conform anexei nr.2; Listele cu bunurile 
scoase la vanzare pot fi consultate la sediul 
administratorului judiciar in consortiu 
General Group Expert SPRL Licitatia va avea 
loc in data de 14.01.2020 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. In caz de neadjudecare licitatia se va 
repeta in zilele de 16, 21, 23, 28, 30 ianuarie 
si 04, 06, 11 si 13 februarie 2020, in acelasi 
loc si la aceeasi ora. Caietele de sarcini pot 
fi achizitionate de la sediul administratorului 
judiciar in consortiu incepand cu data 
07.01.2020. 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. 0723.399.856. 

Anunț privind desfășurarea licitației publice 
pentru închirierea spațiilor comerciale din 
Complexul Agroalimentar "Piața Sudului"- 
Corp C4, corp C1 etaj și Corp C2 - spațiul 
P1 1. Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax 
și/sau adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Sectorul 4 al Municipiului București, 
în numele și pe seama Consiliului Local al 
Sectorului 4, prin Aparatul de specialitate 
al Primarului Sectorului 4, cu sediul în 
București, sector 4, B-dul. Metalurgiei nr.12-
18, Grand Arena, etajul 1, CIF 4316422 
(persoana de contact Liliana Satmari, telefon 
021.335.92.30, e-mail licitatiepiatasudului@
ps4.ro pentru Complexul Agroalimentar 

nedeterminată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul studiilor: 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă în domeniul economic; 
-vechime în specialitatea studiilor necesară 
exercitării funcţiei publice: 5 ani. Data, ora 
şi locul de desfăşurare a concursului: Proba 
scrisă: 03.02.2020, ora 14:00, la sediul 
instituției. Proba practică: 05.02.2020, ora 
14:00, la sediul instituției. Proba interviu: 
07.02.2020, ora 14:00, la sediul instituției. 
Data limită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de concurs 
este de 10 zile de la afișare, la sediul 
instituției. Anunțul detaliat se afișează 
la sediul instituției. Date contact: Școala 
Gimnazială "Elena Cuza", tel:0233.215816.

Scoala Gimnazială "Elena Cuza" cu sediul 
în Piatra Neamț, strada Bulevardul Decebal, 
nr.72-74, județul Neamț, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului post 
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011, 
modificat şi completat de H.G.nr.1027/2014. 
Denumirea postului: administrator financiar, 
post vacant, contractual pe perioadă 
nedeterminată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul studiilor: 
superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă în domeniul economic; 
-vechime în specialitatea studiilor necesară 
exercitării funcţiei publice: 5 ani. Data, ora 
şi locul de desfăşurare a concursului: Proba 
scrisă: 03.02.2020, ora 14.00, la sediul 
instituției; Proba practică 05.02.2020, ora 
14.00, la sediul instituției; Proba interviu: 
07.02.2020, ora 14.00, la sediul instituției. 
Data limită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de concurs 
este de 10 zile de la afișare, la sediul 
instituției. Anunțul detaliat se afișează la 
sediul instituției. Date contact: Școala 
Gimnazială "Elena Cuza", tel:0233.215816.

Scoala Gimnazială Singidava cu sediul 
în Cugir, strada Alexandru Sahia, nr.16, 
judeţul Alba, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual 
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificat şi 
completat de H.G.nr.1027/2014, în cadrul 
instituţiei. Denumirea postului: îngrijitor- 1 
post vacant, pe perioadă nedeterminată. 
Condiţii specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: minim 8 clase; -vechime 
în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: nu se solicită. Data, ora şi locul 
de desfăşurare a concursului: Proba 
scrisă: 31.01.2020, ora 9.00, la sediul 
instituției; Proba practică: 05.02.2020, ora 
12.00, la sediul instituției; Proba interviu: 
10.02.2020, ora 10.00, la sediul instituției. 
Data limită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de concurs 
este de 10 zile lucrătoare de la afisare, la 
sediul instituției. Date contact: Cugir, strada 
Alexandru Sahia nr. 16, tel. 0258-751727. 

licitatii

ANUNȚ Publicitar În conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, Consiliul Local al comunei 
Cumpăna organizează LICITAȚIA PUBLICĂ în 
vederea constituirii dreptului de superficie 
cu titlu oneros pentru terenul in suprafata 
de 720 mp, situat in comuna Cumpana, Str. 
Tractorului nr. 55 , identificat cu numarul 
cadastral 110496 si inscris in cartea 
funciara cu nr. 110496. Terenul este situat 
in intravilanul Comunei Cumpana, iar scopul 
licitatiei consta in realizarea obiectivului 
de investitie "STATIE ITP ". Licitatia se va 
desfasura pe data de 28.01.2020 , ora 
11.00, Sala de sedinte a Consiliului Local 
Cumpana din sediul Primariei comunei 
Cumpana. Pretul de pornire la licitatie este 
de 1 leu/ mp/an . Garantia de participare 
este in procent de 10% din valoarea 

minim studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat sau echivalentă; calificare/
specializare: curs de initiere/perfectionare/
specializare tehnician maseur, cu diplomă 
sau certificat de formare profesională; 
vechime in muncă: nu este necesară; 
aviz psihologic, cu menţiunea „apt pentru 
postul de tehnician maseur"; disponibilitate 
pentru program prelungit şi prezenţă 
obligatorie in situaţii de urgenţă. Dosarul 
de înscriere la concurs se depune la sediul 
Primăriei Comunei Agapia şi trebuie să 
conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art.6 din H.G.nr.286/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. Data 
limită până la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs este de 
10 zile lucrătoare de la afişare, la sediul 
Primăriei comunei Agapia. Date contact: 
tel./fax.0233/244607; 0233/244611-Ilioi 
Elena-Doina-secretar general al comunei 
Agapia.

Primăria Comunei Bătarci cu sediul 
în Bătarci, strada Principală, nr. 50, 
județul Satu Mare conform O.U.G.57 
şi HG.611/2008, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi 
vacante pe perioadă determinată, pentru 
funcție publică: Denumirea postului: 1 
funcţie publică de execuţie -consilier 
I grad profesional principal din cadrul 
Compartimentului Contabil şi Achiziţii 
Publice. Concursul va consta în următoarele 
probe: -selectarea dosarelor de concurs; 
proba scrisă; interviul. Conditii specifice: 
-studii universitare de licență absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă in 
științe economice; -vechime în specialitatea 
studiilor -minimum 5 ani. Data, ora şi locul 
de desfăşurare a concursului: Proba scrisă: 
12.02.2020, ora 10.00, la sediul instituției; 
Proba interviu: 17.02.2020, ora 10.00, 
la sediul instituției. 1 funcţie publică de 
execuţie -referent clasa III grad profesional 
debutant din cadrul Compartimentului 
Contabil şi Achiziţii Publice. Concursul va 
consta în următoarele probe: -selectarea 
dosarelor de concurs; proba scrisă; 
interviul. Conditii specifice: -studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finaliate cu 
diplomă de bacalaureat; Data, ora şi locul 
de desfăşurare a concursului: Proba scrisă 
12.02.2020, ora 13.00, la sediul instituției; 
Proba interviu 17.02.2020, ora 13.00, la 
sediul instituției. Dosarele de înscriere se 
depun la sediul instituției în termen de 
20 zile de la data publicarii anuntului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. 
Date contact: dosarele pentru concurs se 
depun la doamna Sabo Ecaterina Ramona 
secretarul comisiei -secretar general U.A.T. 
Bătarci -adresa: Primăria comunei Bătarci, 
strada Principală nr.50, juduţul Satu Mare, 
tel.:0261-837024.

Primăria Comunei Bătarci, județul 
Satu Mare organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual 
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificată 
şi completată de H.G.nr.1027/2014, 
pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor 
contractuale vacante, de: denumirea 
postului: referent debutant compartiment 
agricol post vacant contractual, pe perioadă 
nedeterminată. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul studiilor: 
medii; -vechime în specialitate studiilor 
necesare ocupării postului: nu se solicită. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a 
concursului: Proba scrisă: 31.01.2020, 
ora 10.00, la sediul instituției; Proba 
interviu: 3.02.2020, ora 10.00, la sediul 
instituției. Denumirea postului: muncitor 
întreţinere compartiment administrative 
şi gospodărie comunal post vacant 
contractual, pe perioadă nedeterminată. 
Condiţii specifice de participare la concurs: 
-nivelul studiilor: gimnaziale; -vechime în 
specialitate studiilor necesare ocupării 
postului: nu se solicită. Data, ora şi locul 
de desfăşurare a concursului: Proba scrisă: 
31.01.2020, ora 10.00, la sediul instituției; 
Proba interviu: 03.02.2020, ora 10.00, la 
sediul instituției. Data limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru dosarul 
de concurs este de 10 zile de la afişare, la 
sediul instituției. Dosarele pentru concurs 
se depun la dna Sabo Ecaterina Ramona 
secretarul comisiei -secretar general U.A.T. 
Bătarci- adresa: Primăria comunei Bătarci, 
strada Principală, nr.50, judeţul Satu Mare, 
tel.:0261-837024.

Scoala Gimnazială "Elena Cuza" cu sediul 
în Piatra Neamț, strada B-dul Decebal, 
nr.72-74, județul Neamț, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului post 
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011, 
modificat şi completat de H.G.nr.1027/2014. 
Denumirea postului: administrator financiar, 
post vacant, contractual pe perioadă 

data de 28.01.2020, ora 09.00. Data limită 
până la care candidaţii pot depune actele 
pentru dosarul de concurs 15.01.2020, 
ora 14.00 (5 zile lucrătoare de la afișare), 
la sediul instituției. Date contact: RUNOS 
tel:0264/591941 int.105, persoană de 
contact Marc Lucian. 

Institutul Inimii de Urgență pentru Boli 
Cardiovasculare „N.Stăncioiu" Cluj 
Napoca, cu sediul în Cluj Napoca, strada 
Moților, nr.19-21, judeţul Cluj, în temeiul 
H.G.nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante de personal contractual pe 
perioadă nedeterminată, astfel: asistent 
medical principal cu studii postliceale- 1 
post în cadrul Secției A.T.I Condiţii specifice: 
diplomă de absolvire școală postliceală 
sanitară; 5 ani vechime ca asistent 
medical; să dețină certificat de membru în 
O.A.M.G.M.A.M.R; să dețină avizul anual 
pentru exercitarea profesiei de asistent 
medical eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R; să 
dețină asigurare medicală de răspundere 
civilă; să dețină gradul de asistent medical 
principal. infirmieră- 1 post în cadrul Secției 
A.T.I. Condiţii specifice: studii: Absolventă 
de școală generală; vechime: 6 luni în 
activitate; să dețină diplomă de absolvire 
a cursului de infirmiere organizat de 
O.A.M.G.M.A.M.R sau de furnizori autorizați 
de către M.M.F.P.S. Proba scrisă: la sediul 
instituției în data de 31.01.2020, astfel: 
ora 09.00: -asistent medical principal cu 
studii postliceale; -ora 11.00: -infirmieră. 
Interviul: la sediul instituției în data de 
04.02.2020, astfel: -ora 09.00: -asistent 
medical principal cu studii postliceale; -ora 
11.00: -infirmieră. Data limită până la care 
candidaţii pot depune actele pentru dosarul 
de concurs 22.01.2020, ora 14.00 (10 zile 
lucrătoare de la afișare), la sediul instituției. 
Date contact: RUNOS tel:0264/591941 
int.105, persoană de contact Marc Lucian. 

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Chimie si Petrochimie- ICECHIM 
Bucuresti scoate la concurs un post de 
Asistent de cercetare stiintifica in ecologie 
si protectia mediului (Echipa nr.11 Evaluarea 
si conservarea patrimoniului cultural), cu 
norma intreaga, pe durata determinata 
de 10 luni. Publicare anunt: 08.01.2020; 
Data limita depunere dosare inscriere: 
07.02.2020; Data concurs: 12.02.2020, 
ora 10.00. Detalii suplimentare referitoare 
la conditiile de participare, continutul 
dosarelor de inscriere si modul de 
desfasurare a concursului pe site-ul: www.
icechim.ro. 

Liceul Teologic Ortodox "Sfinții Împărați 
Constantin și Elena" cu sediul în 
Piatra Neamț, strada General Nicolae 
Dăscălescu, nr.4, județul Neamț, 
organizează concurs, pentru ocuparea 
următorului post contractual, aprobat prin 
H.G.nr.286/2011, modificat şi completat 
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului: 
paznic post vacant, contractual, pe 
perioadă nedeterminată. Condiţii specifice 
de participare la concurs: -nivelul studiilor: 
medii; -vechime în specialitate studiilor 
necesare ocupării postului: 2 ani. Data, ora 
şi locul de desfăşurare a concursului: Proba 
scrisă: 24.02.2020, ora 9.00, la sediul 
instituției. Proba practică: 25.02.2020, ora 
9.00, la sediul instituției. Proba interviu: 
25.02.2020, ora 11.00, la sediul instituției. 
Data limită până la care candidaţii vor 
depune actele pentru dosarul de concurs 
este de 10 zile de la afişare, la sediul 
instituției. Date contact: secretariat, telefon 
0233/212672, fax:0333404065.

Primăria Comunei Agapia, cu sediul în 
Agapia, strada Nicolae Iorga, nr.140, 
judeţul Neamţ organizează concurs pentru 
ocuparea unor posturi contractuale vacante 
de execuţie, pe durată nedeterminată, 
cu condiţiile generale aprobate prin art.3 
din H.G.nr.286/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare. Datele de 
desfăşurare a concursului sunt: proba scrisă: 
31.01.2020, ora 10.00, la sediul instituţiei. 
Proba interviu: va fi anunţată ulterior. 1. 
Denumirea postului: referent- 1 post vacant 
contractual pe perioadă nedeterminată. 
Condiţii specifice de participare la concurs: 
nivelul studiilor: minim studii medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă; 
calificare/specializare: nu este necesară; 
vechime in muncă: nu este necesară; aviz 
psihologic, cu menţiunea „apt pentru postul 
de referent"; disponibilitate pentru program 
prelungit şi prezenţă obligatorie in situaţii de 
urgenţă. 2. Denumirea postului: tehnician 
maseur- 1 post vacant contractual pe 
perioadă nedeterminată. Condiţii specifice 
de participare la concurs: nivelul studiilor: 

familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) 
îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, 
de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; g) nu a 
fost condamnată definitiv pentru săvârşirea 
unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte 
de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite 
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei 
în care a intervenit reabilitarea. Dosarul 
de înscriere la concurs trebuie să conţină 
în mod obligatoriu documentele prevăzute 
la art.6 din HG. nr.286/2011, modificată şi 
completată de H.G. nr.1027/2014, precum și 
Certificatul de integritate comportamentală 
. Dosarele de concurs se depun în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunțului În Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul DGASPC Sector 5 la 
Serviciul Resurse Umane, Parter, Cam.P04. 
Persoane de contact: d-na Florea Ileana - 
Inspector, gradul profesional superior Serv. 
Resurse Umane; d-na Chiran Mihaela - 
Inspector, gradul profesional superior Serv.
Resurse Umane. Condiţiile de participare, 
conţinutul dosarului de înscriere şi condiţiile 
de desfăşurare a concursului, bibliografia 
de concurs sunt afişate la sediul instituţiei. 
Relaţii suplimentare privind condiţiile 
de participare la concurs, documentele 
necesare şi bibliografia se pot obţine de pe 
pagina de internet a Primăriei Sectorului 
5 la adresa www.sector5.ro, secţiunea 
Actualitate/Concursuri sau de la Serviciul 
Resurse Umane al DGASPC Sector 5 cu 
sediul în Str.Fabrica de Chibrituri, Nr.9-11, în 
zilele lucrătoare între orele 9,00-15,00 sau 
la nr. de telefon: (021) 315.94.11. 

ERATA: Directia Mobilitate Urbana Sector 
4 pentru ocuparea urmatoarelor funcţii 
contractuale vacante, astfel: -în loc de: 4 
posturi inspector de specialitate în cadrul 
Serviciului Economic- Compartimentul 
Venituri, grad profesional IA. Condiții pentru 
participarea la concurs, studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă, vechime în muncă pe studii 
superioare de minimum 1 an și vechime 
în implementarea unor strategii cu privire 
la parcările publice/reședință, siguranța 
pietonilor și a participanților la trafic 
minimum 6 luni se va citi: 4 posturi inspector 
de specialitate în cadrul Serviciului 
Economic - Compartimentul Venituri, grad 
profesional IA. Condiții pentru participarea 
la concurs, studii superioare absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă, 
vechime în muncă de minimum 1 an și 
vechime în implementarea unor strategii 
cu privire la parcările publice/reședință, 
siguranța pietonilor și a participanților la 
trafic minimum 6 luni și 5 posturi inspector 
de specialitate în cadrul Serviciului 
Parcări- Biroul Parcări de Reședință, grad 
profesional IA. Condiții pentru participarea 
la concurs, studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă, vechime 
în muncă pe studii superioare de minimum 
1 an și 6 luni și vechime în implementarea 
unor strategii cu privire la parcările 
publice/reședință, siguranța pietonilor și 
a participanților la trafic de minimum 1 an. 
se va citi: 5 posturi inspector de specialitate 
în cadrul Serviciului Parcări- Biroul Parcări 
de Reședință, grad profesional IA. Condiții 
pentru participarea la concurs, studii 
superioare absolvite cu diplomă de licență 
sau echivalentă, vechime în muncă de 
minimum 1 an și 6 luni și vechime în 
implementarea unor strategii cu privire 
la parcările publice/reședință, siguranța 
pietonilor și a participanților la trafic de 
minimum 1 an. Restul anunţului rămâne 
neschimbat.

GHENIA FARM S.R.L., sediul social in 
Balaciu, Str. Petre Balaciu, nr. 6, cam.1, 
jud. Ialomita, angajeaza ingrijtor animale 
- 5 posturi. Interviul va avea loc in data de 
09.01.2020, ora 9 la sediul social.

Institutul Inimii de Urgență pentru Boli 
Cardiovasculare „N.Stăncioiu" Cluj Napoca, 
cu sediul în Cluj Napoca, strada Moților, nr.19-
21, judeţul Cluj, în temeiul H.G.nr.286/2011, 
cu modificările și completările ulterioare, 
organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi temporar vacante 
de personal contractual pe perioadă 
determinată, astfel: infirmieră- 1 post în 
cadrul Secției A.T.I. Condiţii specifice: studii: 
absolventă de școală generală; vechime: 
6 luni în activitate; să dețină diplomă de 
absolvire a cursului de infirmiere organizat 
de O.A.M.G.M.A.M.R sau de furnizori 
autorizați de către M.M.F.P.S. Proba scrisă: 
la sediul instituției în data de 23.01.2020, 
ora 09.00. Interviul: la sediul instituției în 

aGenŢii de publicitate cOlabOratOare

firma adresa telefOn

1 st. Klass international bucurești, calea 13 septembrie 126, bl.p34, 021.411.75.67
 parter (magazin), sect. 5
adplanner studio srl bucurești, Șos. mihai bravu 196, bl. 200, sc. a, 0732.971.632
 parter, sect. 2
sc Genin media srl bucurești, str. valea lui mihai nr. 14, sect. 6 0726.376.391
   0722.609.887
casa de presă şi editură tribuna sibiu, str. George coşbuc nr. 38 0269.211.281
indicativ media srl bucurești, str. nicolae teodorescu nr. 41, sect. 6 0748.84.35.53  
  0744.10.15.12
manpres distribution bucurești, p-ța presei libere nr. 1, corp c 021.314.63.39
 parter, camera 11, sect. 1
maxim servcomex intermed bucurești, bd. carol i nr. 66 021.314.52.10
profesional Global press bucurești, bd. magheru nr. 32-36, anexa e, ap. 1 0721.213.403
 bucurești, b-dul dimitrie cantemir nr. 16 021.301.99.45
metropolitan craiova, str. madona dudu bl. 8, (incinta asirOm) 0768.441.133
maxpress adv srl  0721.080.810
paper Ganet bucurești, str. braşov nr. 21 021.746.57.62
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la telefon 0268/418.699. Pentru activele 
neadjudecate licitatia se va relua in zilele de 
27.01.2020, 03.02.2020 si 10.02.2020 la 
aceeasi ora si aceeasi locatie. 

Lichidator CENTU S.P.R.L. vinde prin licitatie 
publica cu strigare urmatoarele bunuri 
mobile din patrimoniul FABRICA DE ZAHAR 
BOD SA - in faliment: bunker metalic pt. 
zahar 25 to. la pretul de 15.000 lei; masina 
de decoletat sfecla la pretul de 15.900 lei; 
autoincarcator WOLLA la pretul de 39.200 
lei; tractor U 650 la pretul de 11.500 lei; 
locomotiva LDH 450 CP la pretul de 117.400 
lei; autobasculanta 16 to. la pretul de 
10.600 lei; autoturism DACIA NOVA la pretul 
de 500 lei ; autoturism DAEWOO ESPERO 
la pretul de 500 lei; motostivuitor LINDE 
E2FO2 la pretul de 23.800 lei; autoturism 
DACIA LOGAN la pretul de 2.200 lei; 
autoturism MITSUBISHI PAJERO SPORT la 
pretul de 600 lei; autoturism DACIA LOGAN 
la pretul de 1.800 lei; autoturism DACIA 
LOGAN la pretul de 950 lei; autoturism 
HYUNDAI TUCSON la pretul de 11.600 lei; 
autoturism DACIA MCV5 LAUREATE la pretul 
de 8.300 lei; decantor zeama saturata 
I la pretul de 427.200 lei; presa borhot 
la pretul de 314.500 lei; centrifuga BMA 
G1250 la pretul de 243.000 lei; bazin fi-
33,0 x 5,81 pt. statie epurare la pretul de 
292.000 lei; cazan LOOs UL-S 22000 16 
bar la pretul de 2.078.000 lei; autoturism 
DACIA DUSTER LAUREATE 4X4 bar la pretul 
de 26.500 lei; instalatie de fabricat zahar 
cubic la pretul de 151.500 lei; bascula pod 
electronica 60to.auto la pretul de 19.400 
lei; miniexcavator pe senile HITACHI ZX 
17U la pretul de 45.500 lei; linie automata 
de amb. zahar stickuri la pretul de 107.500 
lei; inst. electr. insacuit saci mari 1000 kg 
la pretul de 114.300 lei; autoduba MAN 
TGX 26 440 la pretul de 59.500 lei; sistem 
paletizare cu robot la pretul de 219.600 
lei; linie automata de amb. zahar stickuri la 
pretul de 107.500 lei; inst. electr. insacuit 
saci mari 1000 kg la pretul de 114.300 
lei; autoduba MAN TGX 26 440 BV-02-FZB 
la pretul de 59.500 lei; linie automata 
ambalat zahar in pungi PACK 1 la pretul de 
297.500 lei; sistem paletizare cu robot la 
pretul de 219.600 lei; sistem automatizare 
cuptor var la pretul de 232.000 lei; combina 
recoltat sfecla pe 6 randuri HOLMER la 
pretul de 124.200 lei; unitate cernere tip 
TUMBLER VTU 2000 la pretul de 159.700 
lei. Alte bunuri specifice prelucrarii sfeclei 
si fabricarii zaharului specificate in lista 
publicata pe site-ul lichidatorului judiciar, 
www.lichidari-evaluari.ro. Preturile nu 
contin TVA. Licitatia publica va avea loc la 
sediul lichidatorului din Brasov, str. Olarilor 
nr 16 la data de 15.01.2020 incepand cu ora 
12.00. Doritorii pot achizitiona de la sediul 
lichidatorului cu cel putin 24 ore inainte de 
data tinerii licitatiei, dosarul de prezentare 
la pretul de 1% + tva din valoarea bunurilor 
mobile ofertate dar nu mai putin de 100 
lei+TVA. Garantia de participare va fi de 10% 
din pretul de strigare. Relatii suplimentare 
la telefon 0268/418699. Pentru activele 
neadjudecate, licitatia se va relua in zilele 
de 22.01.2020 si 29.01.2020 la aceeasi 
ora, aceeasi locatie si conditii. 

Lichidator CENTU SPRL, anunta vanzarea 
prin licitatie publica a urmatoarelor bunuri 
aflate in proprietatea NBM SRL - in faliment 
: • Grajd crestere suine, situat in comuna 
Sercaia, compus din teren de 6.100 m.p. 
cu grajd de 895 m.p si platform dejectii, 
la pretul de 165.000 lei fara t.v.a. • imobil 
situat in comuna Sercaia compus din teren 
de 1.358 m.p. si grajd de 844 m.p. la pretul 

Imobil situat in Bucuresti, sector 6, Bdul 
Iuliu Maniu, nr.407-411 compus din teren in 
suprafata de 2.941 mp si cladiri in suprafata 
desfasurata de 2.031 mp la pretul de 
5.404.800 lei (exclusiv TVA). 2. Imobil situat 
in loc.Albota, nr.444, jud. Arges compus din 
teren in suprafata de 7.084 mp si cladiri in 
suprafata desfasurata de 1.562 mp la pretul 
de 1.169.600 lei (exclusiv TVA). 3. Un lot de 
trei terenuri intravilane alaturate situate in 
loc. Albota, jud. Arges in suprafata totala de 
8.553 mp la pretul de 250.000 lei (exclusiv 
TVA). Licitatia va avea loc in data de 21 
ianuarie 2020 incepand cu ora 12.ºº la sediul 
lichidatorului judiciar. Caietele de sarcini 
aferente licitatiei vor putea fi achizitionate 
incepand cu data de 10 ianuarie 2020. In 
caz de neadjudecare licitatia se va repeta in 
fiecare zi de marti in acelasi loc si la aceeasi 
ora. Informatii suplimentare se pot obtine la 
tel. 0722.638.643. 

LICHIDATORUL judiciar al S.C. Viola 
S.R.L., Răzvad, sat Valea Voievozilor, jud. 
Dâmboviţa scoate la vanzare prin licitatie 
publica, la data de 03.02.2020 ora 14.30, 
la sediul lichidatorului urmatoarele active: 
Bunuri. Valoare Euro. 1. teren Laminorului - 
linia 2-a 12.519 mp x 9 e/mp, 88.830; teren 
Laminorului - linia 2-a 7.402 mp, 54.090; 3. 
TEREN LIVADA SITUAT IN Doicesti, Judetul 
Dambovita, 2 X 2.502 mp, 12.420; 4. Teren 
668 mp + casa P+ M Valea Voievozilor, str 
aleea Manastirii nr. 157, 76.320; 5. Teren 
546 mp + cota drum servitute trecere 
221,75 mp, 9.990; 6. Teren 546 mp + cota 
drum servitute trecere, 9.990; 7. Teren 546 
mp + cota drum servitute trecere, 9.990; 8. 
Teren 546 mp + cota drum servitute trecere, 
9.990; 9. Teren 4.719 mp + gater + drum 
acces 506 mp, 28.080; 10. Teren arabil 
intravilan 875 mp + 1.253 extravilan = 2.128 
mp total, 18.990; 12. Teren + casa S+P+1E 
Valea Voievozilor, str aleea Manastirii nr. 
55, 80.370; 13. Hala industriala plus teren 
str. Constructorului nr. 26C, 180.180; 14. 
Autoturism Daewoo Matiz DB-07-TOS, 900; 
15. Autoturism Daewoo Matiz DB-08-FWP, 
1.400; 16. Autoturism Daewoo Matiz DB-
08-FWM, 1.400; 17. Autoutilitara Iveco cu 
platforma B-75-TTZ, 9.000; 18. Autotractor 
Iveco Stralis 430 DB-07-FNY, 11.800; 19. Cap 
tractor Iveco 440E cu semiremorca Schmitz, 
15.700; 20. Autoutilitara Scania DB 07 TLN, 
6.000; 21. Autoutilitara marca IVECO DB-06-
XUD, 4.125; 22. Remorca marca GB REMA 
DB-07-SJP, 1.012,50. Preturile nu contin TVA. 
In situatia in care bunurile nu se vor vinde se 
vor organiza licitatii publice în în fiecare zi de 
luni din luna februarie și martie 2020, ora: 
14,30. Persoanele interesate vor cumpara 
caietul de sarcini de la sediul lichidatorului: 
Targoviste, Str. Calea Bucuresti, nr. 3B, 
bl. G9, sc. A, et. 1, ap. 1, tronson A, jud. 
Dambovita, tel. 0723.438.063, email: av_
balanmdl@yahoo.com. 

Lichidator CENTU S.P.R.L. organizeaza 
licitatie publica cu strigare pentru vanzarea 
urmatoarele bunuri din componenta SC 
Victomar Impex SRL- in faliment . teren liber 
de 3.200 mp pret strigare 18.200 euro, 
teren liber de 2800 mp pret strigare 1.960 
euro, teren liber de 4400 mp pret strigare 
3.080 euro situate in extravilanul comunei 
Carta, jud. Sibiu. Preturile nu contin t.v.a. 
Licitatia publica va avea loc la sediul 
lichidatorului din Brasov, str. Olarilor nr 16 
la data de 20.01.2020 incepand cu ora 
12.00. Doritorii pot achizitiona de la sediul 
lichidatorului cu cel putin 24 ore inainte 
dosarul de prezentare la pretul de 200 
lei+tva. Garantia de participare va fi de 10% 
din pretul de strigare. Relatii suplimentare 

neadjudecare, licitația se va relua în datele 
de 05.02.2020, 12.02.2020, 19.02.2020 
și 26.02.2020 în aceleași condiții. Toţi cei 
care pretind vreun drept asupra bunurilor 
scoase la vânzare sunt invitaţi să anunţe 
lichidatorul judiciar cu 48 de ore înainte 
de data licitaţiei. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la: Tel: 0354.405.232, Fax: 
0254.713.311, Mobil: 0726.785.348, Email: 
office@expertinsolventa.ro

GMR SPRL -lichidator al S.C. COMPANIA 
QUANTUM S.R.L., vinde la licitație 
publică în datele de 03.02.2020, ora 13, 
10.02.2020, ora 13, și 17.02.2020, ora 13, 
bunul debitoarei: Imobil constând în hală 
industrială -depozit legume fructe, având 
o suprafață utilă de 1.230,13 mp, situat 
în comuna Bârnova, jud. Iași, la prețul 
de 100.700 euro; respectiv în datele de 
03.02.2020, ora 13, 10.02.2020, ora 13, 
17.02.2020, ora 13, 24.02.2020, ora 13 
și 02.03.2020, ora 13, vânzarea bunurilor 
mobile: Mijloace de transport(autoutilitare 
și autoturisme), utilaje întreținere drumuri 
și bunuri mobile(echipamente și mobilier 
birou), la prețul total de 12.522 euro. 
Informații suplimentare referitoare la 
licitații, respectiv lista bunurilor, se pot 
obține la sediul lichidatorului judiciar GMR 
SPRL din Oradea, str.Horea, nr.42, jud.Bihor 
și la numărul de telefon 0259.222.555.

GMR SPRL -lichidator al S.C. M.C.H. 
International S.R.L., vinde la licitație 
publică în datele de 27.01.2020, ora 13 
și 03.02.2020, ora 13, bunuri mobile 
constând în autoturisme(Dacia 1310, Nissan 
Sirena, Mercedes Vito, Peugeot 607, Dacia 
Logan) motostivuitor cu furci, la prețul de 
3.048 euro. Prețul nu conține TVA. Informații 
suplimentare referitoare la licitații, se pot 
obține la sediul lichidatorului judiciar GMR 
SPRL din Oradea, str.Horea, nr.42, jud.Bihor 
și la numărul de telefon 0259.222.555.

GMR SPRL -lichidator al S.C. MAESTRO 
TRADING S.R.L., vinde la licitație publică 
în datele de 03.02.2020, ora 15, și 
10.02.2020, ora 15, următoarele bunuri: 
1. Parcele de teren intravilan situate în UAT 
Cuzap, Vărzazi și Abram, jud.Bihor, la prețul 
total de 246.600 euro. 2. Bunuri mobile 
constând în utilaje tehnologice(prelucrarea 
lemnului) și aparate de laborator la prețul 
de 74.360 euro; 3. Bunuri mobile constând 
în autoturisme/utilaje și obiecte de 
inventar la prețul de 81.180 euro. Informații 
suplimentare referitoare la licitații, respectiv 
lista bunurilor, se pot obține la sediul 
lichidatorului judiciar GMR SPRL din Oradea, 
str.Horea, nr.42, jud.Bihor și la numărul de 
telefon 0259/222.555.

GMR SPRL-lichidator al S.C. ARENA DE 
MOBILA S.R.L., vinde la licitație publică în 
datele de 31.01.2020 ora 15, 07.02.2020, 
ora 15, 14.02.2020 ora 15, 21.02.2020, ora 
15, 28.02.2020, ora 15, bunul constând în 
teren în suprafață de 909 mp și construcții 
-hala în suprafață construită de 415 
mp, la prețul de 61.200 euro. Informații 
suplimentare referitoare la licitații, se pot 
obține la sediul lichidatorului judiciar GMR 
SPRL din Oradea, str.Horea, nr.42, jud.Bihor 
și la numărul de telefon 0259/222.555. 

GRAND TRANSPORT S.R.L. -societate in 
faliment- prin lichidator judiciar Pantelin 
Marian cu sediul in Targoviste, B-dul 
Independentei, nr.6, etaj 2, camera 5, 
judetul Dambovita, organizeaza licitatie 
publica cu strigare in data de 16.01.2020, 
ora 11:30, in vederea vanzarii urmatoarelor 
bunuri mobile: -Betonieră (250 L) - 760 
lei, -Picamer - 724 lei, -Generator electric 
LINEA HD 5500 CXS - 1.512 lei, -Laptop 
ACER 292LMI - 389 lei, -Generator 
electric EUROTOOL TL20047 - 1.638 lei, 
-Pompă de apă BACHERT TS8/8DIN 14 
410 - 962 lei, -Buldoexcavator CASE tip 
580G (nefunctional) - 12.000 lei. Valorile 
mentionate mai sus reprezinta preturile 
de pornire a licitatiei si nu includ TVA. 
Licitatia va avea loc la sediul lichidatorului 
judiciar mentionat mai sus. Regulamentul 
de vanzare se poate procura contra 
cost de la sediul lichidatorului judiciar. 
Garantia de participare la licitatie este 
de 10% din pretul de pornire al licitatiei. 
In caz de neadjudecare se vor organiza 
noi licitatii la 23.01.2020 si 30.01.2020, 
orele 11:30, pornind de la preturile mai sus 
mentionate. Relatii suplimentare la email: 
marianpantelin@yahoo.com si tel. 0740-
208294. 

LICHIDATORUL judiciar al GIROM 
INTERNATIONAL SRL - societate in faliment 
dosar 41249/3/2012 aflat pe rolul 
Tribunalului Bucuresti Sectia a VII-a Civila 
organizeaza licitatie publica cu strigare 
pentru vanzarea urmatoarelor imobile: 1. 

inv. 3777 - 2058 lei; greder, nr. inv. 3778 - 
2058 lei; excavator, nr. inv. 3011 - 16467,50 
lei; excavator, nr. inv. 3014 - 16467,50 
lei. Licitațiile se organizează la sediul 
lichidatorului judiciar, la preţurile, datele şi 
orele menţionate. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul lichidatorului judiciar, la 
telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 
0744615954, prin e-mail la adresele: office@
consultingcompany.ro, consultingcompany@
rdslink.ro. Regulamentul de participare 
la licitaţie se procură la sediul 
administratorului/lichidatorului judiciar sau 
se transmite, la solicitare, prin e-mail sau 
fax. Toate persoanele care pretind vreun 
drept asupra bunurilor sunt invitate să 
anunţe lichidatorul înainte de data stabilită 
pentru vânzare. Prețurile nu conțin TVA. 

Dosar nr. 1145/ 110/ 2018 Debitor: 
S.C. Vladisia S.R.L. Bacău in faliment in 
bankruptcy en faillite Nr. de inreg. ORC: J04/ 
200/ 2005 , C.U.I. 17163886 Publicaţie de 
vânzare - ziar S.C. Vladisia S.R.L., C.U.I. 
17163886, nr. de înreg. O.R.C. J04/ 200/ 
2005, prin lichidator judiciar Management 
Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., , vinde 
prin licitaţie publică la data de 21.01.2020, 
ora 11.00 , urmatoarele: - Activul 1 - Cota 
parte de 1/3 din teren arabil, extravilan 
cu suprafata de 10.000 mp, inscris in 
Cartea Funciara 20488 UAT Bordusani, 
cu nr. cad. 972, tarla 463/4, parcela 8, 
respectiv suprafata de 3.333,33 mp, 
situata in extravilanul Comunei Bordușani, 
Jud. Ialomița, la pretul de 6.930,00 lei, 
fără T.V.A.; Activul 2 - Cota parte de 1/3 
din teren arabil, extravilan cu suprafata 
de 17.500 mp, inscris in Cartea Funciara 
20365 UAT Bordusani, cu nr. cad. 227, 
tarla 10/3, parcela 36, respectiv suprafata 
de 5.833,33 mp, situata in extravilanul 
Comunei Bordușani, Jud. Ialomița, la pretul 
de 10.836,00, fără T.V.A.; Licitaţiile publice 
vor avea loc la sediul procesual ales al 
lichidatorului judiciar din Mun. Bacau, str. 
Oituz, nr. 68, sc. A, ap. 1, jud. Bacau, la 
datele sus-menționate înscrierea făcându-
se cu minim 24 ore înainte de data licitației. 
Relaţii suplimentare la: 0755. 132.478, 
e-mail : bacau@insolventa.ro . Lichidator 
Judiciar, Management Reorganizare 
Lichidare Iaşi S.P.R.L.

Dosar nr. 332/ 110/ 2017 Debitor: S.C. 
Istech Company S.R.L. Bacău în faliment in 
bankruptcy en faillite Nr. de inreg. O.R.C. J4/ 
44/ 2008, C.U.I. 23030035 PUBLICAŢIE DE 
VÂNZARE - ZIAR S.C. Istech Company S.R.L. 
Bacău, C.U.I. 23030035, prin lichidator 
judiciar Management Reorganizare 
Lichidare Iaşi S.P.R.L., , vinde prin licitaţie 
publică la data de 21.01.2020, ora 11.00, 
urmatoarele: B. Active mobile Activ nr. 2 
- Automobil mixt camion cab. dubla 2 usi, 
MARCA MAZDA, BC-17-TEK, tip B2500 d, 
nr. identificare JMZUN1D220W188485, 
an fabricatie 2001 - pret 3.840,00 lei, fără 
T.V.A.; Activ nr. 3 - Autoutilitara n1, caroseria 
ba suprastructura deschisa, Marca Mazda, 
BC-22-TEK, tip UN/1D22/B2500D, nr. 
identificare JMZUN1D220W180773, an 
fabricatie 2002 - pret 4.028,00 lei, fără 
T.V.A.; Licitaţiile publice vor avea loc la 
sediul procesual ales al lichidatorului 
judiciar din Mun. Bacau, str. Oituz, nr. 
68, sc. A, ap. 1, jud. Bacau, la datele sus-
menționate înscrierea făcându-se cu minim 
24 ore înainte de data licitației. Relaţii 
suplimentare la: 0755. 132.478, e-mail : 
bacau@insolventa.ro . Lichidator Judiciar, 
Management Reorganizare Lichidare Iaşi 
S.P.R.L.

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL în calitate de 
lichidator judiciar al GIDA ELECTRA SRL în 
faliment, in bankruptcy, en faillite ANUNŢĂ 
VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A 
ACTIVELOR: 1. Spațiu industrial (sediu 
administrativ, hale porci, atelier) și teren 
în suprafață totală de 10.615 mp, înscrise 
în CF nr. 23684, nr. 21439, nr. 23687, nr. 
21444, nr. 23683, situate în Sat Oiejdea, 
Comuna Galda de Jos, nr. 361, Jud. Alba. 
Prețul de pornire al licitației este de 86.000 
euro, exclusiv TVA. 2. Teren în suprafață 
de 10.165 mp, compus din 32 parcele 
teren + 1 parcelă drum, situată în zona 
DJ 107C, FN, Alba Iulia-Oarda de Jos, Jud. 
Alba. Prețul de pornire al licitației este de 
16.650 euro, exclusiv TVA. Licitația va fi 
organizată la sediul lichidatorului judiciar 
din Deva, Str. Iuliu Maniu, nr.2, et.1, Jud. 
Hunedoara, în data de 29.01.2020, ora 
14:00. Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte 
la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 
24 de ore înainte de data organizării 
licitaţiei, în vederea depunerii garanției de 
participare la licitație de 10% din preţul 
de pornire a licitaţiei, şi a dosarului de 
participare. Caietul de sarcini poate fi 
solicitat lichidatorului judiciar. În caz de 

vânzare bunuri în bloc (pantofi, sandale, 
papuci, ghete, cizme, etc.). Listele pot fi 
consultate la sediul lichidatorului judiciar. 
Individual: Firmă luminoasă (10 litere 
volumetrice) pornind de la valoarea de 
66 lei. Licitațiile se organizează la sediul 
lichidatorului judiciar, la preţurile, datele şi 
orele menţionate. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul lichidatorului judiciar, la 
telefoanele: 0253/223744, 0253/219690, 
0744615954, prin e-mail la adresele: office@
consultingcompany.ro, consultingcompany@
rdslink.ro. Regulamentul de participare 
la licitaţie se procură la sediul 
administratorului/lichidatorului judiciar 
sau se transmite, la solicitare, prin e-mail 
sau fax. Toate persoanele care pretind 
vreun drept asupra bunurilor sunt invitate 
să anunţe lichidatorul înainte de data 
stabilită pentru vânzare. Prețurile nu conțin 
TVA. „CONSULTING COMPANY IPURL, în 
calitate de lichidator judiciar, conform 
sentinţei nr. 1523 din data de 05.12.2019 
pronunţată de Tribunalul Vâlcea Secţia a 
II-a Civilă în dosarul nr. 1706/90/2019, 
notifică deschiderea procedurii falimentului 
debitorului Elvidee Service SRL, CUI 
28536808, sediul social: Mun. Rm-Vâlcea, 
Str. Republicii, nr. 33, judeţul Vâlcea, nr. 
RC J38/299/2011. Creditorii debitorului 
Elvidee Service SRL trebuie să procedeze la 
înscrierea la masa credală a acestuia, prin 
depunerea cererilor de admitere a creanţelor 
în tabelul suplimentar, până la termenul din 
data de 16.01.2020. În temeiul art. 114 din 
Legea 85/2014, nedepunerea cererii de 
admitere a creanţei până la acest termen 
atrage decăderea din drepturi privind 
creanţele deţinute împotriva debitorului." 

CONSULTING COMPANY IPURL, cu sediul în 
Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, jud. 
Gorj, în calitate de lichidator/administrator 
judiciar, organizează licitații pentru vânzarea 
bunurilor aparținând debitorilor aflați 
în procedura insolvenței, respectiv: SC 
ANAISCAFE SRL - dosar nr. 5057/95/2017 
- Tribunalul Gorj - 1. Licitație publică cu 
strigare începând cu data de 13.01.2020, 
ora 13 si in continuare in fiecare zi de luni 
ora 13, pornind de la prețul diminuat cu 
25% față de valoarea de evaluare pentru: 
Autoturism Skoda Octavia, nr. înmatriculare 
GJ 74 RTR, an fabricație 2012, preț de 
pornire al licitațiilor 17535 lei exclusiv TVA. 
2. Licitație publică cu strigare, in fiecare 
zi de luni ora 13, la cel mai bun preț oferit 
pentru: Aspirator -Midea - defect; aspirator 
-Electrolux - defect; Transformator; Scaun 
Birou ; TV. FULL HD -LG - defect; Frigider 
-Vitrină - defect; TV Samsung - defecte - 2 buc; 
SC BIAROXY SRL - dosar nr. 14412/95/2008, 
Tribunalul Gorj - licitație publică cu strigare, 
începând cu data de 13.02.2020, ora 11 şi 
în continuare săptămânal în fiecare zi de 
joi, ora 11, pentru: imobil situat în Târgu 
Jiu, Aleea Merilor, nr. 37A, jud. Gorj, având 
numărul cadastral 3032-3033, înscris 
în CF nr. 46656 a municipiului Târgu Jiu, 
format din teren cu suprafaţa de 1428 mp şi 
construcţiile C1-C4 edificate pe acesta. Prețul 
de pornire al licitației este de 38000 euro + 
TVA. SC ÎNTREPRINDEREA DE DRUMURI ŞI 
PODURI GORJ SA - dosar nr. 1248/95/2018 
- Tribunalului Gorj: Licitație publica cu 
strigare în data de 14.01.2020, ora 14 si 
in continuare in 28.01.2020 ora 14 si in 
data de 11.02.2020, ora 14, pentru: tractor 
U650 GJ-04-JHI, nr. inv. 5131 - 9601,90 lei, 
autobasculantă GJ-31-ADP, nr. inv. 5102 - 
15432,20 lei, autofurgon GJ-17-ADL, nr. inv. 
5141 - 7007 lei, autofurgon LEA GJ-41-ADL, 
nr. inv. 5154 - 7325,50 lei; autoatelier GJ-77-
ADL, nr. inv. 5184 - 12492,90 lei; autotractor 
GJ-01-ECE, nr. inv. 5188 - 21123,20 lei; Dacia 
Logan MCV7 GJ-08-ADL, nr. inv. 41035 - 
5236 lei; autobasculantă GJ-68-ADP, nr. 
inv. 5009 - 15432,20 lei; autobasculantă 
GJ-42-ADP, nr. inv. 5048 - 15432,20 lei; 
autofurgon LEA GJ-38-ADP, nr. inv. 5050 - 
8001,70 lei; încărcător Ifron, nr. inv. 5096 
- 6858,60 lei; autobasculantă GJ-33-ADP, 
nr. inv. 3371 - 5144,30 lei; autobasculantă 
GJ-73-ADP, nr. inv. 3373 - 8491,70 lei; 
autobasculantă GJ-70-ADP, nr. inv. 3374 - 
8491,70 lei, semiremorcă GJ-81-ADL, nr. 
inv. 41009 - 4095 lei; semiremorcă GJ-88-
ADP, nr. inv. 41010 - 13174 lei; autofurgon 
LEA GJ-27-ADP, nr. inv. 5225 - 6688,50 lei; 
autobasculantă GJ-01-ERU, nr. inv. 5226 - 
4115,30 lei; autofurgon GJ-23-ADL, nr. inv. 
5242 - 7325,50 lei; Cielo GJ-18-JUD, nr. 
inv. 5244 - 1715 lei; remorcă GJ-89-ADL, 
nr. inv. 5246 - 2730 lei; Nubira GJ-49-
ADL, nr. inv. 5554 - 2118,20 lei, greder, nr. 
inv. 3188 - 1470 lei; greder, nr. inv. 3204 
- 1470 lei; greder, nr. inv. 3238 - 1764 lei; 
greder, nr. inv. 3753 - 2058 lei; greder, nr. 
inv. 3754 - 2058 lei; greder, nr. inv. 3771 - 
2058 lei; greder, nr. inv. 3773 - 2058 lei; 
greder, nr. inv. 3776 - 2058 lei; greder, nr. 

Sector 4, București, str. Gheorghe Danielopol 
nr. 2-4, Sector 4, telefon: 021.318.77.01, 
fax: 021.313.89.30, e-mail: jud-sector4@
just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 06.01/2020. 

COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE 
CFR SA, SUCURSALA REGIONALA CF 
CONSTANŢA, DIVIZIA COMERCIALĂ - 
SERVICIUL VALORIFICARE ACTIVE, sediul 
Constanţa, str. Aleea Albăstrelelor, nr. 10 
organizează în data de 29.01.2020, ora 
12.00, la sediul Sucursalei Regionala CF 
Constanţa, licitaţie publică, deschisă, 
cu strigare, pentru închirierea de locaţii 
(spaţii şi terenuri) în vederea desfăşurării 
de activităţi comerciale: comerţ mărfuri 
generale, alimentaţie publică, cafe bar, 
automat băuturi calde, restaurant, presă - 
carte, comercializare cherestea, fast food, 
ATM bancar, cinematograf, LCD publicitar, 
plasme publicitare, amenajare post pază, 
teren aferent rezervoare combustibil, spații 
tehnologice, prestări servicii, parcare 
auto, încărcare - descărcare, activități 
administrative, depozitare, depozitare 
fânețe, publicitate, birou - activităţi 
administrative, bagaje de mână, grup 
sanitar, farmacie, birou, amenajare parc 
pentru joacă copii, comercializare și service 
telefonie mobilă, prestări servicii auto, 
spălătorie auto, service auto, vulcanizare 
auto, terasă vară + curte, pășunat, 
depozitare și comercializare combustibil 
lemnos, încărcare - descărcare și depozitare 
cherestea, amplasare panou publicitar 
firmă, împrejmuire curte și linie proprietate 
terț, folosință teren în scopuri comerciale, 
pariuri sportive, activități sportive; locaţii 
situate pe raza următoarelor staţii CF: 
Basarabi, Babadag, Ciulniţa, Ciulnița Triaj, 
Călărași Sud, Constanţa, Constanţa Mărfuri, 
Constanţa Port, Costinești Tabără, Eforie 
Nord, Eforie Sud, Fetești, Cernavodă Pod, 
halta CF Costineşti, halta CF Neptun, halta 
CF Dor Mărunt, halta CF Codru, Lehliu, 
Medgidia, Mangalia, Mangalia Port, Palas, 
Slobozia Veche, Ţăndărei, Tulcea Oraş, 
Poduri CF, interstația Medgidia - Valea 
Dacilor, interstatia Valea Dacilor - Ciocârlia, 
Cobadin, Ciocârlia. Pentru detalii privind 
locaţia: amplasarea, destinaţia (obiect 
de activitate), tariful minim de pornire 
a licitaţie, taxele necesare a fi achitate 
pentru participarea la licitaţie, vă puteţi 
adresa la sediul Sucursalei Regionala CF 
Constanţa, Divizia Comercială - Serviciul 
Valorificare Active, tel: 0241/586205, fax 
0241/584819, tel. CFR 143171, 143175 sau 
puteţi accesa site - ul www.cfr.ro - CFR SA - 
închirieri/vânzări - nivel regional - închirieri. 
Documentaţia necesară participării la 
licitaţie (caiet de sarcini + taxe, instrucțiuni 
pentru ofertanți, draft contract închiriere), 
redactată în limba română, se poate procura 
şi se va depune până la data de 22.01.2020, 
ora 12.00 la sediul Sucursalei Regionala 
CF Constanţa, Divizia Comercială - Serviciul 
Valorificare Active, camera nr. 12. 

CONSULTING COMPANY IPURL, cu sediul 
în Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15, 
jud. Gorj, în calitate de lichidator judiciar, 
organizează licitații pentru vânzarea 
bunurilor aparținând debitorilor aflați în 
procedura insolvenței, respectiv: SC MAGIC 
SRL - dosar nr. 41/95/2010 - Tribunalului 
Gorj - Licitație publică cu strigare, în bloc, 
începând cu data de 14.01.2020, ora 14 si 
in continuare in fiecare zi de marți, ora 14, la 
cel mai bun preț oferit pentru: expresor cafea 
- buc 1, pc - buc 1, telefon mobil- buc 1, telefon 
mobil- buc 1, aparat Brother - buc 1, mobilier 
- buc 1, boiler Ariston - buc 1, boxe calculator 
Targa - buc 2, cântar electronic Bizerba - buc 
1, cada pentru baie - buc1, cada pentru baie 
- buc 1, calorifer Zass- buc 1, calorifer - buc 1, 
frigider Artic- buc 1, fotoliu ergonomic - buc1, 
imprimantă calculator - buc 1, lăzi frigorifice 
- buc 2, mochetă- buc 22, oglindă + etajeră- 
buc 1, rafturi- buc 1, scară simplă - buc 1, 
scară dublă - buc 1, trusă polizor Bosch gws 
mic - buc 1, uși lemn - buc 2, veioză - buc 
1, vitrine frigorifice - buc 2, telefon mobil - 
buc 1, telefon mobil- buc 1, ventilator- buc 
1, calculator - buc 1, casa marcat Flora 
150- buc 1, set carote - buc1, feliator - buc 
1. SC GRUP RINASCENTI MFV SRL - Dosar 
nr 1103/95/2017 - Tribunalul Gorj. Licitatie 
publică cu strigare începând cu data de 
09.01.2020, ora 12 si în continuare in 
fiecare zi de joi, ora 12, la prețurile diminuate 
cu 70% fata de valoarea de evaluare, pentru: 
Lotul I - Mărfuri reprezentate de încălțăminte 
de damă si bărbați - 656 perechi din care 
48 de perechi cu mici defecte, pornind de 
la valoarea de 55874,40 lei (vânzare bunuri 
în bloc). Lotul II - Mărfuri reprezentate de 
încălțăminte de damă si bărbați, 52 perechi, 
pornind de la valoarea de 13617,30 lei - 
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conform art 52 si art 56 din Legea 85/2014. 
In cazul in care la prima AGEA nu se 
intruneste cvorumul necesar a doua sedinta 
va avea loc in data de 21.01.2020 in acelasi 
loc si la aceeasi ora.Tel 031.107.48.11 

Administratorul judiciar al SC 
LERADRA INSTAL SRL Brăila, dosar nr. 
2745/113/2019 Tribunalul Brăila anunţă 
deschiderea procedurii generale de 
insolvență şi stabilirea următoarelor 
termene limită: 31.01.2020 înregistrarea 
creanţelor, 20.02.2020 tabelul preliminar, 
depunerea contestaţiilor la tabelul 
preliminar în 7 zile de la publicarea în 
BPI a tabelului preliminar, 16.03.2020 
soluţionarea contestaţiilor, 16.03.2020 
tabelul definitiv. Adunarea creditorilor va 
avea loc la data de 25.02.2020, ora 1000 
la sediul administratorului judiciar. Relaţii 
suplimentare la tel. 0742072741.

CONTEXPERT SPRL Bacău, str.I.S.Sturza, 
nr.102, tel/fax 0234.542222, contexpert.
bacau@gmail.com, lichidator judiciar al 
debitoarei SC MIALVIO IMPEX SRL, Onești, 
str. Poștei, nr.11, sc.A, ap.15, jud. Bacău, 
CUI:15875390, J04/1410/2003,dosar 
nr.657/110/2019 al Tribunalului Bacău, 
notifică intrarea debitoarei în procedura 
falimentului în formă simplificată, conform 
Hotărârii nr.778/2019 din 20.12.2019, 
cu următoarele termene: 30.01.2020- 
înregistrarea creanţelor; 07.02.2020- 
verificarea, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului suplimentar al 
creanţelor; 27.02.2020- întocmirea şi 
depunerea tabelului definitiv consolidat. 

Casa de Insolventa Muntenia IPURL 
notifica deschiderea procedurii generale 
a insolventei societatii Antonia Expedition 
S.R.L. cu sediul social în sat Lipia, 
comuna Merei, judeţul Buzău, cod unic 
de înregistrare 27284184 şi număr de 
înregistrare în Registrul Comerţului 
J10/495/2010 potrivit Legii nr 85/2014 
prin Sentinta nr 466 din data de 18.12.2019 
pronunţată de Tribunalul Buzău, Secţia a II 
a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal 
in dosarul nr. 1736/114/2019. Termene 
stabilite: termenul limită înregistrare 
cereri de admitere creante asupra averii 
debitorului la data de 31.01.2020, termen 
limită pentru verificarea creantelor, 
intocmirea, afişarea si publicarea in BPI 
a tabelului preliminar al creanţelor la 
data de 20.02.2020, termenul pentru 
definitivarea tabelului creantelor la data de 
16.03.2020. Se convoaca prima sedinta a 
adunarii creditorilor la data de 25.02.2020, 
la ora 13:00 la sediul administratorului 
judiciar din Buzau, strada Bistritei, bloc 3, 
mezanin, judet Buzau cu urmatoarea ordine 
de zi: prezentarea raportului amanuntit, 
desemnare comitetul creditorilor a 
presedintelui comitetului creditorilor si 
confirmarea administratorului judiciar Casa 
de Insolventa Muntenia IPURL. 

D.C. PLANET S.R.L., cu sediul în loc. Mangalia, 
str. Muncitorului nr. 34 bl. M5 sc. C et. 3 ap. 
35, jud. Constanța, J13/2073/1994, CUI 
5782145, comunică deschiderea procedurii 
insolvenței conform legii 85/2014, dosar 
6785/118/2019 Tribunalul Constanţa şi 
stabilirea următoarelor termene limită 
conform Sentinței civile nr. 1919/9.12.2019: 
termenul de depunere a opoziţiilor la 
hotărârea de deschidere a procedurii este 
de 10 zile de la notificare, 23 ianuarie 2020 
înregistrare creanţe, 12 februarie 2020 
tabel preliminar, termen pentru depunerea 
contestaţiilor este de 7 zile de la publicarea 
în BPI a tabelului preliminar, 6 martie 2020 
tabel definitiv, 17 februarie 2020 adunarea 
creditorilor ora 12.00 la sediul ales al 
administratorului judiciar din str. Constantin 
Brătescu nr. 34 et. 1 ap. 6 Constanța, 9 
martie 2020 termen de judecată. 

Lichidatorul judiciar al BANEASA S.A.- IN 
FALIMENT- cu sediul in oras Voluntari, str. 
Erou Iancu Nicolae nr. 126 A (fost 32) jud. 
Ilfov, J23/915/2003, CUI 481958, Dosar 
nr. 1247/3/2008 - Tribunalul Bucuresti 
- Sectia a VII-a Civila, anunta actionarii 
persoane fizice ai BANEASA SA, care nu 
au ridicat pana la aceasta data c/valoarea 

directa in masura in care se inregistreaza 
o intentie de achizitionare asupra bunurilor 
imobile constand in: - teren in suprafata 
totala de 900 mp in acte, 894 mp din 
masuratori, avand nr. cadastral 100828, 
inscris in cartea funciara nr. 100828, situat 
in Oras Bragadiru, Str. Izvor, Nr. 2, Jud. 
Ilfov, pretul de pornire al licitatiei publice 
cu strigare este de 68.391 eur la cursul 
BNR din data platii efective, reprezentand 
85% din pretul de evaluare. - constructie 
in suprafata construita desfasurata de 
539,32 mp tip S+P+etaj 1+etaj 2 retras, 
avand nr. cadastral 100828-C1, inscris in 
cartea funciara nr. 100828, situat in Oras 
Bragadiru, str. Izvor, Nr. 2, Jud. Ilfov pretul 
de pornire al licitatiei publice cu strigare 
este de 236.121,5 eur la cursul BNR din 
data platii efective, reprezentand 85% din 
pretul de evaluare. Activele imobile supuse 
vânzării se valorifică libere de sarcini. Prima 
licitatie se va organiza in data de 14.01.2020 
orele 14:00 la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Str. Inginer Scarlat Varnav 
nr. 38, ap. 2, sector 6 , iar in cazul in care 
bunurile nu vor fi valorificate, sedinta de 
licitatie se va relua la urmatoarele date 
calendaristice: 21.01.2020, orele 14:00, 
28.01.2020, orele 14:00, 04.02.2020, 
orele 14:00, 11.02.2020, orele 14:00, 
18.02.2020, orele 14:00, 25.02.2020, 
orele 14:00, 03.03.2020, orele 14:00, 
10.03.2020, orele 14:00 si 17.03.2020, 
orele 14:00. Conditiile de participare si 
datele de desfasurare a procedurii sunt 
cuprinse in caietul de sarcini care poate 
fi achizitionat de la sediul lichidatorului 
judiciar, contravaloarea caietului de sarcini 
fiind de 500 lei plus TVA. Pot participa la 
licitatie persoanele fizice si juridice care 
fac dovada ca au depus cerere de inscriere, 
au achizitionat caietul de sarcini si au 
consemnat garantia de 10% din valoarea de 
pornire a licitatiei. Garantia se poate achita 
prin ordin bancar in contul unic de lichidare 
al societatii AFAS COM 2000 SRL, deschis 
la FIRST BANK SA SUC UNIREA-BRATIANU 
- RO20 PIRB 4202 7208 9300 1000. 
Cererea de participare la licitatie, impreuna 
cu actele solicitate prin caietul de sarcini 
se depun in plic sigilat cu cel putin 24 ore 
inainte de inceperea licitatiei, la sediul 
lichidatorului judiciar. Relatii suplimentare 
se pot obtine de la lichidatorul judiciar la 
tel: 0724.934.904, email: topazinsolv@
gmail.com. 

cumparari diverse

ANTICARIAT, cumpărăm cărţi vechi/ 
noi, plata pe loc, deplasarea gratuită. 
0737.638.171

CEASURI vechi, tablouri, icoane, statuete, 
argintarii, bijuterii, monezi, decoratii 
militare. Deplasare domiciliu. Plata pe 
loc. 021.335.71.82, 0745.092.940, 
0766.616.434.

diverse

ADMINISTRATORUL judiciar INTERCOM 
MANAGEMENT SPRL in temeiul art 
42 si 47 din L85/2014 notifica toti 
creditorii cunoscuti ca prin Hotararea 
intermediara 7330/2019 din data 
18.12.2019 pronuntata de Tribunalul 
Bucuresti Sectia a VII-a Civila în dosarul 
nr. 23766/3/2019 s-a dispus deschiderea 
procedurii insolventei impotriva debitorului 
MAMA HOME SRL cu sediul in Bucuresti 
Strada Valea Calugareasca Nr 2 Bl 720 
Sc B Et 5 Ap 68 sector 6 inregistrata la 
ORC J40/15247/2017 CUI 38172364 
fiind stabilite urmatoarele termene: de 
inregistrare a declaratiilor de creanta 
29.01.2020 - nedepunerea in termen a 
declaratiilor de creanta atrage sanctiunea 
prevazuta de art 114 din Legea 85/2014; 
de depunere a tabelului preliminar 
12.02.2020; de depunere a tabelului 
definitiv 26.02.2020; adunarea creditorilor 
1802.2020 ora 14 la sediul ales al 
administratorului judiciar din Bucuresti 
bd Corneliu Coposu nr 5 bl 103 sc 2 ap 
45 sector 3 si convoaca AGEA la sediul 
ales al administratorului judiciar in data 
de 20.01.2020 ora 13 avand ca ordine de 
zi desemnarea administratorului special 

cadastral 481. Pretul de pornire al licitatiei 
este de de 179.577 lei (exclusiv TVA). Licitatia 
va avea loc la sediul lichidatorului judiciar 
mentionat mai sus. Garantia de participare 
la licitatie este de 10% din pretul oferit. In 
caz de neadjudecare se va organiza o noua 
licitatie la data de 31.01.2020, ora 11:00, 
pornind de la pretul mentionat mai sus. 
Relatii suplimentare la tel. 0740-208294 si 
email: marianpantelin@yahoo.com . 

S.C. CONSIRD S.A. -societate in faliment-, 
cu sediul in Targoviste, str. Poet Grigore 
Alexandrescu, nr.16, judet Dambovita 
-prin lichidator judiciar Pantelin Marian, 
organizeaza licitatie publica la data de 
21.01.2020, ora 12:00, in vederea vanzarii 
unui imobil Camin de nefamilisti P+4E 
avand suprafata construita desfasurata 
de 1.513 mp, situat in Fieni, str. Teilor, 
judetul Dambovita. Pretul de pornire al 
licitatiei- 750.000 lei. Pretul nu include TVA. 
Licitatia va avea loc la sediul lichidatorului 
judiciar din Targoviste, B-dul Independentei, 
nr.6 (cladirea Baia Comunala), etaj 2, 
camera 5, jud. Dambovita. Caietul de 
sarcini se poate procura de la sediul 
lichidatorului judiciar. Relatii suplimentare 
la email: marianpantelin@yahoo.com si tel. 
0740.208.294. 

SC Alaska Prod SRL, CUI 6762413, prin 
lichidator judiciar MRL IASI SPRL Filiala 
Cluj, anunță scoaterea la vânzare prin 
licitație publică cu strigare a următoarelor 
bunuri: Teren în suprafață totală de 720 
mp și constructie cu regim de inaltime P + 
E1 + E2 + M in suprafata de 360 mp situate 
in Municipiul Medias, Str. Aurel Vlaicu, nr. 
64-66, Judet Sibiu la prețul de pornire de 
159.600,00 euro + TVA. sedinta de licitatie 
va avea loc în 17.01.2020, ora 12.00, 
înscrierea la licitație până cel târziu în 
16.01.2020, ora 12.00. Informații la 0755. 
140.099 e-mail: cosmin.pop@insolventa.ro

Subscrisa EDGE BUSINESS RESTRUCTURING 
ADVISORS SPRL, înregistrată la U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO II 0484, cu sediul în București, 
Piața Charles de Gaulle nr. 13, etaj 3, 
sector 1, cod fiscal 27236802, în calitate 
de Administrator Judiciar al debitoarei 
ISORAST TECHNOLOGY-ROTARY S.R.L. (în 
reorganizare) cu sediul în București, str. 
Antiaeriană nr. 6A118, bloc A9, subsol, 
Boxa 43, sector 5, CUI 22606572, 
J40/19717/2007, conform Încheierii de 
Ședință din data de 26.11.2013 pronunțată 
de Tribunal București, Secția a VII-a Civilă, 
în dosarul 28031/3/2013, ANUNȚĂ 
vânzarea imobilului compus din Apartament 
55, situat la etajul 6 al Blocului A10 din 
complexul rezidențial Antiaeriană, din Str. 
Antiaeriană nr. 6 A117, sector 5, București, 
număr cadastral 216024-C1-U96 si Boxa 
nr. 38, situată la subsolul Blocului A10 din 
complexul rezidențial Antiaeriană, din Str. 
Antiaeriană nr. 6 A117, sector 5, București, 
număr cadastral 216024-C1-U35, pentru 
care a fost primită o ofertă de cumpărare 
în valoare de 85,637 euro fără TVA, la 
cursul BNR 1 euro = 4,7760 lei. Ofertele 
de cumpărare ale imobilelor pot fi depuse 
de către persoanele eligibile interesate, în 
original, la sediul Administratorului judiciar 
din București, Piața Charles de Gaulle 
nr. 13, etaj 3, sector 1, până cel târziu la 
data de 07.02.2020, ora 17.00. Ofertantul 
persoană fizică va fi obligat să depună 
oferta împreună cu documentele prevăzute 
în Regulamentul de vânzare, ce poate 
fi obținut de la sediul Administratorului 
judiciar cu programare telefonică prealabilă. 
Prețul activelor urmează a fi achitat 
Conform prevederilor Regulamentului de 
Vânzare. Pentru informații suplimentare ne 
puteți contacta telefonic sau prin e-mail. 
Persoană de contact: Cătălin Frunzaru, 
Tel: 021.320.50.36, Fax: 021.320.50.06, 
E-mail: office@edgeadvisors.ro. 

Subscrisa, TOPAZ INSOLV SPRL, lichidator 
judiciar al societatii AFAS COM 2000 
SRL, cu sediul social în Oras Bragadiru, 
Sos. Alexandriei, Bl. D7, parter, jud. lfov, 
J23/473/2005, CUI 17312074, face public 
următorul anunţ - vanzarea individuala 
prin licitatie publica cu strigare pornind de 
la pretul de evaluare sau prin negociere 

vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar 
mentionat mai sus. Caietul de sarcini se 
poate procura contra cost de la sediul 
lichidatorului. Garantia de participare la 
licitatie este de 10% din pretul oferit. In 
caz de neadjudecare se va organiza o noua 
licitatie, pornind de la preturile mentionate 
mai sus, la 21.01.2020, ora 11:30. Relatii 
suplimentare la tel. 0740.208.294. 

S.C. COMPLIS S.A. -societate in faliment 
-prin lichidator judiciar Pantelin Marian cu 
sediul in Targoviste, B-dul Independentei, 
nr.6, etaj 2, camera 5, judetul Dambovita, 
organizeaza licitatie publica cu strigare in 
data de 17.01.2020, ora 12:30, in vederea 
vanzarii de echipamente tehnologice, 
mobilier, aparatura birotica si stocuri aflate 
in patrimoniul societatii mai sus amintite. 
Licitatia va avea loc la sediul lichidatorului 
judiciar mentionat mai sus. Regulamentul 
de vanzare care curpinde lista si preturile 
individuale a bunurilor scoase la vanzare 
se poate procura contra cost de la 
sediul lichidatorului judiciar. Garantia de 
participare la licitatie este de 10% din pretul 
oferit pentru fiecare bun in parte. In caz de 
neadjudecare se va organiza o noua licitatie 
la data de 31.01.2020, ora 12:30. Relatii 
suplimentare la tel. 0740-208294 si email: 
marianpantelin@yahoo.com.

S.C. COMPLIS S.A. -societate in faliment- 
prin lichidator judiciar C.I.I. Pantelin Marian 
cu sediul in Targoviste, B-dul Independentei, 
nr.6, etaj 2, camera 5, judetul Dambovita, 
organizeaza licitatie publica cu strigare in 
data de 17.01.2020, ora 12:30, in vederea 
vanzarii urmatoarelor bunuri mobile: 
-autoturism AUDI A8-4 (2l,benzina, an 
fabricatie 2006)- 52.832 lei; -autoturism 
NISAN Almera (an fabricatie 2001)- 3.377 
lei; -autoturism DACIA Logan DB-08-PVX 
(benzina, berlina, an fabricatie 2006, 
Euro4, 198.605 km ) - 6.774 lei; -autoturism 
VOLKSWAGEN Golf VI - DB-11-KEN (benzina, 
an fabricatie 2009) -14.322 lei. Sumele 
indicate reprezinta preturile de pornire a 
licitatiei si nu includ TVA. Licitatia va avea 
loc la sediul lichidatorului judiciar mentionat 
mai sus. Regulamentul de vanzare se poate 
procura contra cost de la sediul lichidatorului 
judiciar. Garantia de participare la licitatie 
este de 10% din pretul oferit. In caz de 
neadjudecare o noua licitatie va avea loc 
la 31.01.2020, ora 11:30, pornind de la 
aceleasi preturi mentionate mai sus. Relatii 
suplimentare la tel. 0740.208.294 si email: 
marianpantelin@yahoo.com

S.C. COMPLIS S.A. -societate in faliment- 
prin lichidator judiciar Pantelin Marian cu 
sediul in Targoviste, B-dul Independentei, 
nr.6, etaj 2, camera 5, judetul Dambovita, 
organizeaza licitatie publica cu strigare in 
data de 17.01.2020, ora 12:30, in vederea 
vanzarii urmatoarelor bunuri mobile 
constand in aparatura laborator-incercari 
statie de betoane: -agitator nisip -2.141 lei; 
-presă + accesorii -19.096 lei; -grindă +unit. 
Benkelman -3.259 lei; -mașină sitat - 4.590 
lei; -mixer - 6.367 lei; - masă de șoc, prisme 
mortar - 4.245 lei. Preturile nu includ TVA. 
Licitatia va avea loc la sediul lichidatorului 
judiciar mentionat mai sus. Regulamentul 
de vanzare se poate procura contra cost de 
la sediul lichidatorului judiciar. Garantia de 
participare la licitatie este de 10% din pretul 
oferit. In caz de neadjudecare se va organiza 
o noua licitatie, pornind de la aceleasi 
preturi mentionate mai sus, la data de 
31.01.2020, ora 12:30. Relatii suplimentare 
la tel. 0740.208.294. 

S.C. COMPLIS S.A., cu sediul social in 
Târgovişte, str. Unirii, nr. 72B, judeţul 
Dâmboviţa - societate in faliment -, prin 
lichidator judiciar Pantelin Marian cu 
sediul in Targoviste, B-dul Independentei, 
nr.6, etaj 2, camera 5, judetul Dambovita, 
organizeaza licitatie publica cu strigare in 
data de 17.01.2020, ora 11:00, in vederea 
vanzarii bunului imobil - Teren intravilan 
curti-constructii in suprafata de 3.000 mp 
si o constructie P+1E+M, cu destinatie 
casa de vacanta (Sc=134 mp, Sd=402 mp), 
situat În comuna Runcu, sat Siliste, județul 
Dâmbovița, intabulat În Cartea Funciară 
nr. 71024 a comunei Runcu, avand număr 

pe data de 8,9,10,13 ianuarie. Informatii 
privind stocul si regulamentul de vanzare 
-irina.marin@pminsolv.ro. 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE Subscrisa, 
D&D INSOLVENCY IPURL, cu sediul în 
Bucureşti, str. Scărlătescu nr. 11, sector 1, 
nr. matricol RSP 0354, CUI: 24956795, in 
calitate de lichidator judiciar al debitoarei 
ROM ELECTRIC GROUP IMPEX S.R.L.- IN 
FALIMENT, cu sediul social în Bucuresti, 
Str. Teliţa nr. 3, bl. 70, sc. A, et. 3, ap. 23, 
sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J40/2016/1995, CUI: 
7166494, Având în vedere dispoziţiile art. 
117 şi următoarele din Legea 85/2006, 
aducem la cunoştinţă generală că în 
ziua de 27.01.2020, ora 17:00, la biroul 
lichidatorului judiciar din Bucureşti, sector 
1, Str.Lt.Av.Ş.Petrescu, nr.20, et.1, va avea 
loc prima licitaţie publică în vederea vânzării 
in bloc a bunurilor mobile ale debitoarei 
(autoturism Dacia Logan Laureate ( B 143 
REG), nacela compact 8, autoturism Dacia 
Logan (B 42 REG), autoturism Opel Astra (B 
43 FKH), de la preţul de pornire de 60.919 
lei. Datele licitaţiilor a doua și a treia sunt 
6.02.2020, respectiv 18.02.2020. Fiecare 
licitaţie se va ţine începând cu ora 17:00, 
la biroul indicat mai sus. La aceste licitaţii, 
preţul de pornire va fi diminuat la 75%, 
respectiv 50% faţă de cel iniţial. Garantia 
necesara participarii la licitatie este de 
10% din valoarea de lichidare inclusiv TVA, 
reprezentând 6.091,9 lei, si se va achita 
in contul de insolventa, urmand a fi pusa 
la dispozitia lichidatorului cu cel putin 24 
de ore inainte de data tinerii licitatiei. La 
licitatie pot participa numai persoanele 
fizice si/sau juridice inscrise care fac 
dovada achitarii garantiei de participare 
şi a achitării caietului de sarcini in valoare 
de 500 lei si indeplinesc toate conditiile 
prevazute in regulamentul de vanzare 
aprobat de creditori prin adunarea generala 
din 27.06.2019. Relatii suplimentare se 
pot obtine de la lichidatorul judiciar tel: 
0723.598.080, e-mail: mihai.dutu@gmail.
com. lichidator judiciar D&D INSOLVENCY 
IPURL, prin Duţu Mihai Dan 

S.C. AGRO RUX S.R.L., cu sediul social in 
Sacueni, judetul Dambovita -societate 
in faliment-, prin lichidator judiciar C.I.I. 
Pantelin Marian cu sediul in Targoviste, 
B-dul Independentei, nr.6, etaj 2, camera 
5, judetul Dambovita, organizeaza licitatie 
publica cu strigare la data de 14.01.2020, 
orele 11:00, in vederea vanzarii urmatoarelor 
bunuri imobile: Depozit cereale in suprafata 
de 635 mp si teren intravilan curti-constructii 
in suprafata de 2.981 mp, situate in comuna 
Gura Ocnitei, sat Sacueni, T.68, P.616/62 
si 616/13, judetul Dambovita, intabulat 
in CF nr. 1085 a comunei Gura Ocnitei, nr. 
cadastral 1492. Prețul de pornire al licitatiei 
este de 182.250 lei (exclusiv TVA). Licitatia 
va avea loc la sediul lichidatorului judiciar 
mentionat mai sus. Caietul de sarcini se 
poate procura contra cost de la sediul 
lichidatorului. Garantia de participare la 
licitatie este de 10% din pretul oferit. In 
caz de neadjudecare se va organiza o noua 
licitatie, pornind de la pretul mentionat 
mai sus, la 21.01.2020, ora 11:00. Relatii 
suplimentare la email: marianpantelin@
yahoo.com si tel. 0740.208.294. 

S.C. AGRO RUX S.R.L., cu sediul social in 
Sacueni, judetul Dambovita -societate 
in faliment-, prin lichidator judiciar C.I.I. 
Pantelin Marian cu sediul in Targoviste, 
B-dul Independentei, nr.6, etaj 2, camera 
5, judetul Dambovita, organizeaza 
licitatie publica cu strigare la data de 
14.01.2020, orele 11:30, in vederea 
vanzarii urmatoarelor bunuri imobile: -Teren 
extravilan arabil În suprafață de 1.700 mp 
T68 P 616/60 -preț de vanzare 13.575 lei 
(exclusiv TVA); -Teren extravilan arabil În 
suprafață de 8.300 mp T68 P 616/103, -preț 
de vanzare 17.325 lei (exclusiv TVA); -Teren 
extravilan arabil În suprafață de 6.871 mp 
T68 P 609/44, nr. cad. 1319 din CF 70553 
- pret de vanzare 14.325 lei (exclusiv TVA). 
Vanzarea terenurilor mentionate mai sus 
se va face in mod individual, pornind de la 
preturile indicate (exclusiv TVA). Licitatiile 

de 82.350 lei fara t.v.a. • Imobil compus din 
cladiri cu destinatia de locuinta si anexe 
( magazii ) si teren de 3.445 m.p. situat in 
Sercaia str. Principala nr. 104 , la pretul de 
514.097 lei fara tva. • Alte bunuri mobile 
care se vand independent : panou izolator 
camera frigorifica (150 lei), remorca utilitara 
camion ( 1.800 lei), electromotostivuitor 
(4.430 lei), autoutilitara Dacia Pick-up 
(2.520 lei), autoutilitara Renault Midlum ( 
7.840 lei), autoutilitara Dacia Pickup (2.300 
lei ). La preturile de mai sus se adauga tva. 
Licitatia va avea loc la sediul lichidatorului 
judiciar, din Brasov, strada Olarilor nr. 16 in 
ziua de 17.01.2020 la orele 14,00. Doritorii 
pot achizitiona caietul de sarcini, cu 24 
ore inaintea sedintei de licitatie. Pretul 
caietului de sarcini va fi de 0,5 % din pretul 
de strigare + t.v.a., dar nu mai putin de 100 
lei + tva. Garantia de participare este de 
10% din pretul de strigare al bunului care 
se doreste a fi achizitionat si se va achita 
cel tarziu cu 24 ore inainte de sedinta de 
licitatie. Informatii suplimentare, la sediul 
lichidatorului din Brasov, strada Olarilor 
nr. 16, sau telefon 0268/41.86.99 , email 
acentu@gmail.com. Pentru bunurile ce nu 
vor fi adjudecate, sedintele de licitatie se vor 
relua in zilele de 24.01.2020 si 31.01.2020 
in aceleasi conditii. 

preturi reduse cu 60%. lichidatorul 
judiciar al debitoarei m-borg foods 

s.r.l., organizeaza in zilele de 
17.01.2020, 24.01.2020, 31.01.2020, 

si 07.02.2020 ora12:00 la sediul 
profesional din bucuresti, str. râul 

mara, nr. 3, sector 4, licitatie publica 
pentru valorificarea bunurilor 

proprietatea debitorului, respectiv: - 
autoturisme daewoo matiz, preturile 
sunt cuprinse intre 107 euro si 160 
euro; autoutilitare: fiat 640 euro; 

iveco 960 euro; peugeot 1120 euro; 
mercedes euro; citroen 480 euro; 
camion 7,5 tone la pretul de 1334 

euro; daewoo matiz rosu 214 euro. 
(bunurile scoase la vanzare nu sunt 

in stare de functionare, nu au carti de 
identitate, talon, verificare tehnica 

si nici asigurare de raspundere 
civila auto). - masina de taiat carne 
marca Kolbe K800 la pretul de 387 
euro; masina de ambalat robopac 
robotape 5 la pretul de 80 euro; 

masina de ambalat robopac ariene 
la pretul de 240 euro; masina de 
ambalat ilpra food pack la pretul 

de 186 euro; electrostivuitor Hister 
Hawker 250 euro; liza electrica 

marca ixion la pretul de 248 euro; 
liza electrica marca mic la pretul 

de 150 euro; cantar mecanic model 
vechi la pretul de 15 euro si dulap 

metalic la pretul de 3 euro; liza 
manuala 23 euro. la preturile de 

vanzare prezentate se adauga tva. 
condiţiile de participare la licitaţie şi 
de adjudecare se regăsesc în caietul 

de sarcini care poate fi procurat de la 
sediul lichidatorului judiciar, contra 
cost la pretul de 200 lei. persoanele 
care doresc să se înscrie la licitaţie 
au obligaţia de a depune garanţia 

de participare la licitaţie de 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei in contul 
debitorului m-borg foods s.r.l. nr. rO 
33brel0001100350340101, deschis 

la libra internet bank - sucursala 
berceni, precum şi obligaţia de a 

achiziţiona caietul de sarcini cu o zi 
inainte de data tinerii licitatiei ora 
12:00. toate persoanele interesate 

sunt invitate să se înscrie la licitaţie, 
informații suplimentare pentru 

vizionare se pot obține de la sediul 
lichidatorului judiciar sau la numarul 

de telefon 0766.562.658. 

PRO MANAGEMENT INSOLV I.P.U.R.L., 
lichidator judiciar al PINK CONCEPT CLOUDS 
SRL anunta organizarea licitatiei publice pe 
data de 07.01.2020 la sediul din Bucuresti, 
str. Dr Staicovici nr.28, et.1, la ora 14.00 
pentru vanzarea stocului de marfa (bauturi 
alcoolice si nealcoolice) la pretul de 2312 lei 
+TVA. Daca stocul nu se vinde se continua 
organizarea de licitatii, in aceleasi conditii, 
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Pierdut Legitimație de student pentru 
reducere/gratuitate la transport, emisă de 
Universitatea Politehnică din București, 
Facultatea de Inginerie Aerospațială, pe 
numele de Petrovici Crina-Victoria. O declar 
nulă.

Pierdut acte auto in Italia, certificat 
de pregatire profesionala A.D.R., cu 
seria 150968 şi certificat de pregatire 
profesionala seria 6004510861 pe numele 
Craciun Dorin. Se declara nule. 

Pierdut atestat transport persoane şi card 
tahograf pe numele Damian Andrei Cristian. 
Se declară nule. 

Pierdut certificat de înregistrare din 
07/02/1996 și certificat constatator tip 
sediu principal din data de 07/02/1996 
pentru KOLOTOGLU IMPEX S.R.L. CUI 
8092727, J16/88/1996. Se declară nule. 

Pierdut certificat de înregistrare din 
19.11.2014 și certificat constatator tip sediu 
principal din data de 19.11.2014 pentru S.C. 
TOSCA PROJECT S.R.L.-D CUI 33818104, 
J35/2616/2014. Se declară nule. 

Pierdut contract Asigurare de viata GLOBAL 
FORTE pentru Polita nr.1300046662, 
contractant Remus Radoi, emis la data de 
25.07.2014 de S.C. Asigurarea Romaneasca 
-ASIROM Vienna Insurance Group S.A. Il 
declar nul.

Pierdut şi declar nul certificat înmatriculare 
pentru KAMARA ENTERTAINMENT SRL, 
având sediul în Bucureşti, str. Poiana cu 
Aluni, nr. 6, bl. 17, sc. 3, ap. 89, având CUI 
38182740 şi J40/15374/2017. 

Pierdut şi declar nul certificat înmatriculare 
pentru SITRA CIVIL CONSTRUCT SRL, având 
sediul în Bucureşti, sector 5, str. Elena 
şi Vasile Cojocaru nr. 8, CUI 36320782, 
J40/9641/2016.

S.C. DRIVERS TEAM S.R.L., CUI 31844484, 
J40/7614/2013 declar pierdut certificat de 
înregistrare în scopuri de TVA, seria B nr. 
1615727. Îl declar nul. 

SC AGROSYLACTO ROS SRL, CUI 37045672 
declara pierdut certificatul constatator de 
sediu. Il declara nul.

SC MADCOM DLS IMPEX SRL, cod fiscal 
RO9578386, J40/5198/1997 declara 
pierderea urmatoarelor grafice de circulatie: 
LT 246246, LT 245893, LT 246211, LT 
246214, LT 246219, LT 246221, LT 246224, 
LT 246226, LT 246229, LT 246231, LT 
246234, LT 246236, LT 246239, LT 
246279, LT 246283, LT 246287, LT 246291, 
LT 246295, LT 246299, LT 246303, LT 
246307, LT 246314, LT 246315, LT 246319, 
LT 246323, LT 246327, LT 246216. SE 
DECLARA NULE. 

SUBSCRISA Livmet Com S.R.L. in lichidare, 
CUI: 1877935, J13/4892/1992, declar 
pierdute certificatele constatatoare pentru 
activitatile desfasurate la terti si la sediul 
secundar. Le declar nule.

Subscrisa Boomerang Services SRL, 
J12/3025/2006, RO19012910, cu sediul 
in CLuj Napoca, strada 1 Decembrie 1918 
nr.1-3, declar pierdut certificatul constatator 
pentru punct de lucru strada David Francisc 
nr.21, ap.1. din data de 07.05.2012 (dupa 
model 3, nr. 523438/03.05.2012).

WOODSR Pro S.R.L., CUI 39095537, 
declară pierdut și nul certificatul constator 
nr.8013/2016. 

ROZALIA-FLORICA VARGA, cu ultimul 
domiciliu in CARANSEBEȘ, JUD. CARAS 
SEVERIN, COLONIE BALTA SARATA NR.13, 
este chemat in ziua de 29.01.2020, la 
Judecatoria CARANSEBES ora 09:00, 
in calitate de debitor in dosarul nr. 
3640/208/2019 in proces cu INTRUM DEBT 
FINANCE AG in calitate de Creditor pentru 
Cerere de valoare redusa.

SERGIU-CONSTANTIN OANCEA, cu ultimul 
domiciliu CIACOVA, JUD. TIMIS, STR.
ALEXANDRU IOAN CUZA NR.9,, este chemat 
in ziua de 15.01.2020 la Judecatoria LUGOJ 
ora 09:00, in calitate de debitor in dosarul 
nr. 177/220/2019 in proces cu INTRUM 
DEBT FINANCE AG in calitate de Creditor 
pentru Cerere de emitere a unei ordonante 
de plata. 

Se citează numitul Cersamba Nicolae, cu 
ultimul domiciliu cunoscut in Tulcea, strada 
Babadag, nr. 138, in calitate de pârât, in 
dosarul cu nr. 24146/233/2018, înregistrat 
pe rolul Judecătoriei Galați, pentru data 
de 23.01.2020, Sala 5, complet civil 25n, 
având ca obiect de judecată, declararea 
judecătorească a morții.

Se citează numiţii Drasser Luise n. Kohl 
cu ultim domiciliu cunoscut în Braşov, Str.
Bisericii Române nr.94, Berthold Otto cu 
ultim domiciliu cunoscut în Târnăveni, 
Str.Şoimilor nr.100, Jud.Mureş, Berthold 
Erika căsătorită Imling cu ultim domiciliu 
cunoscut în Petroşani, Str.Unirii nr.22, Jud.
Hunedoara, Drasser Fritz Junior cu ultim 
domiciliu cunoscut în Braşov, Str.Bisericii 
Române nr.94, Draaser Fritz Junior prin 
curator Şeitan Dorina, Drasser Luise prin 
curator Şeitan Dorina, Berthold Otto prin 
curator desemnat Şeitan Dorina, Berthold 
Erika prin curator Şeitan Dorina, având 
calitatea de intimaţi -pârâţi în dosarul 
nr.12706/197/2018 având ca obiect 
declararea judecătorească a morţii, în 
proces cu Municipiul Braşov, cu sediul în 
B-dul Eroilor nr.8, Braşov, pentru data de 
24.02.2020, ora 09:00, sala T1 din cadrul 
Tribunalului Braşov, cu sediul în B-dul 15 
Noiembrie nr.45, Braşov.

TERA EUROMETAL SRL, cu ultimul domiciliu 
JILAVA, JUD. ILFOV, STR.VERII NR.35B, 
este chemat in ziua de 09.01.2020, la 
Judecatoria CORNETU, ora 09:00, in calitate 
de debitor in dosarul nr. 12694/1748/2019 
in proces cu INTRUM DEBT FINANCE AG 
in calitate de Creditor pentru Cerere de 
emitere a unei ordonante de plata.

TONU Mirela, reprezentant al minorului 
Tonu Darius Silvian, este citată la 
Judecătoria Liești la 15.01.2020, dosar nr. 
186/838/2019 în proces cu Tonu Săndel 
pentru tăgadă paternitate.

TĂRANU CLARA, cu ultimul domiciliu în SUA, 
este chemată la Judecătoria Miercurea 
Ciuc, camera 124, în ziua de 23.01.2020, 
ora 08:30,în calitate de pârâtă, în proces cu 
Nagy Margareta, Balazs Julianna, Săileanu 
Varvara și Andras Katalin, în calitate 
de reclamante, cauza având ca obiect 
succesiune.

pierderi acte

PIERDUT certificat de inregistrare seria 
B 01050100 şi certificat constatator nr. 
4583/02.02.2009 pentru P.F.A. CHIPĂILĂ 
ION, cu sediul în localitatea Reghiu, judetul 
Vrancea. Se declara nule.

Mariana Icusar, cu ultimul domiciliu 
SECTORUL 5, BUCURESTI, ALEEA SALAJ NR. 
5 BL.Z10, SC.1,AP.3, este chemat in ziua de 
17.02.2020, la Judecatoria SECTORUL 5 
BUCURESTI ora 09:00, in calitate de debitor 
in dosarul nr. 27282/302/2018 in proces 
cu INTRUM DEBT FINANCE AG in calitate de 
Creditor pentru Cerere de valoare redusa.

Maricel Sebastian Sbirciog, cu ultimul 
domiciliu VASLUI, JUD. VASLUI, STR. 
METALURGIEI NR. 2 BL.C1, SC.A, AP.11, 
este chemat in ziua de 22.01.2020, la 
Judecatoria VASLUI ora 09:30, in calitate 
de debitor in dosarul nr. 11167/333/2018 
in proces cu INTRUM DEBT FINANCE AG 
in calitate de Creditor pentru Cerere de 
emitere a unei ordonante de plata.

MĂLINESCU COSMIN -MIHAI, IN CALITATE 
DE PÂRÂT, IN DOSAR 4605/ 291/ 2019, 
ESTE CITAT LA JUDECĂTORIA ROMAN, ÎN 
DATA DE 27,01,2020, ORA 09,00, DIVORŢ 
CU MINORI.

NOTIFICARE: Conform Sentinței civile nr. 
510 din data de 07.11.2019, pronunţată 
de Tribunalul Neamț, Secţia a II-a Civilă, 
în dosarul nr. 2073/ 103/ 2019, a fost 
deschisă procedura generală de insolvenţă 
asupra debitorului S.C. Sined Oil S.R.L., 
cu sediul în mun. Piatra Neamț, B-dul. 
Mărășești, nr. 14, jud. Neamț, C.U.I. 
28459365, nr. de înreg. O.R.C. J27/ 364/ 
2011. În calitate de administrator judiciar a 
fost desemnată Management Reorganizare 
Lichidare Iaşi S.P.R.L.. S-au stabilit 
următoarele termene limită: 30.01.2020 
termenul limită pentru depunerea cererilor 
de admitere a creanţelor asupra averii 
debitorului; 13.02.2020 termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, 
publicarea în B.P.I. a tabelului preliminar al 
creanţelor; 05.03.2020 termenul pentru 
soluționarea eventualelor contestații la 
tabelul preliminar; 19.03.2020 termenul 
pentru întocmirea şi publicarea tabelului 
definitiv al creanţelor. Menţionăm faptul că 
pe data de 09.01.2020, ora 11.00 şi în caz de 
lipsă a cvorumului pe data de 10.01.2020, 
ora 11.00 am convocat adunarea asociaţilor 
la sediul ales al administratorului judiciar 
din Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun, 
nr. 28, etaj 2, jud. Neamţ, în vederea 
desemnării administratorului special al S.C. 
Sined Oil S.R.L..

NUMITA Libowitz Georgette, The Kid's Lopt 
INC 72- 60 Metropolitan Ave Middle Village, 
New York 11379 U.S.A. este citată la data de 
27.01.2020, ora 10.30 la sediul SPN Zamfir 
și Asociații din Chitila, Șoseaua Banatului 
nr. 14, Bl. 17, Sc 9, județul Ilfov. În vederea 
dezbaterii succesiunii defunctei Gherghe 
Constantina.

NUMITUL BALULU SHIMION cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Israel, este citat la 
Judecătoria Sibiu, în 06.02.2020, ora 9, 
completul C9 civil, sala B, în calitate de părat 
în dosarul civil nr. 4391/306/2019 având ca 
obiect Acţiune în pretenţii în contradictoriu 
cu reclamanta Clinica Polisano SRL.

OVIDIU RUSU, cu ultimul domiciliu 
TODIREȘTI, JUD. IASI, SAT COTIC, este 
chemat in ziua de 30.01.2020, la 
Judecatoria PASCANI ora 09:00, in calitate 
de debitor in dosarul nr. 2845/866/2019 
in proces cu INTRUM DEBT FINANCE AG 
in calitate de Creditor pentru Cerere de 
emitere a unei ordonante de plata.

NR.68, este chemat in ziua de 16.01.2020 
la Judecatoria LUGOJ ora 09:00, in calitate 
de debitor in dosarul nr. 186/252/2019 
in proces cu INTRUM DEBT FINANCE AG 
in calitate de Creditor pentru Cerere de 
emitere a unei ordonante de plata.

CRISTINA-ELENA MARUNTEL, cu ultimul 
domiciliu CISNĂDIE, JUD. SIBIU, SAT 
ARPASU DE SUS NR.360,, este chemat in 
ziua de 03.02.2020, la Judecatoria SIBIU 
ora 09:00, in calitate de debitor in dosarul 
nr. 13656/306/2018 in proces cu INTRUM 
DEBT FINANCE AG in calitate de Creditor 
pentru Cerere de emitere a unei ordonante 
de plata.

Cezar Ciobanu, cu ultimul domiciliu 
ȘULETEA, JUD. VASLUI, SAT SULETEA, 
este chemat in ziua de 30.01.2020, la 
Judecatoria BARLAD ora 08:30, in calitate 
de debitor in dosarul nr. 5640/189/2018 
in proces cu INTRUM DEBT FINANCE AG 
in calitate de Creditor pentru Cerere de 
emitere a unei ordonante de plata.

DANCIU LAZAR, cu ultimul domiciliu 
BECLEAN, JUD. BRASOV, SAT BECLEAN 
NR.10,este chemat in ziua de 15.01.2020, la 
Judecatoria FAGARAS ora 08:30, in calitate 
de debitor in dosarul nr. 4116/226/2019 
in proces cu INTRUM DEBT FINANCE AG 
in calitate de Creditor pentru Cerere de 
emitere a unei ordonante de plata.

FLORIN SANDU, cu ultimul domiciliu 
MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUD. GALATI, 
ALEE PRINCIPALA NR.15, este chemat in 
ziua de 17.01.2020, la Judecatoria GALATI 
ora 09:00, in calitate de debitor in dosarul 
nr. 13811/233/2019 in proces cu INTRUM 
DEBT FINANCE AG in calitate de Creditor 
pentru Cerere de emitere a unei ordonante 
de plata.

IONESCU GABRIELA MARIA e citată 
pentru data de 7 (şapte) aprilie în dosarul 
31007/3/2013 la Curtea de Apel Bucureşti, 
secţia a III-a civilă E-107 Ilie Stoenescu.

Lichidator judiciar Start Insolvency SPRL 
notifică deschiderea procedurii simplificate 
a insolvenţei împotriva CORA-RO SRL, sediul 
social: Municipiul Mediaş, Str. Vlădeasa, 
Nr. 3, Bloc 44, Scara B, Ap. 16, Judet Sibiu 
CUI 17085427, Nr. de ordine Reg. Com. 
J32/ 1951/ 2004, aflat pe rolul Tribunalul 
Sibiu, stabilindu-se urmatoarele termene 
limita: depunere cereri creanta 23.01.2020; 
publicare tabel preliminar 31.01.2020; 
inregistrare contestaţii la tabelul preliminar: 
7 zile de la publ. în BPI a tabelului preliminar; 
soluţionare contestaţii şi definitivare tabelul 
creanţelor 21.02.2020. Se convoacă 
Adunarea generala a asociatilor pentru data 
de 20.01.2020, ora 12:00, la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din Cluj - Napoca, 
str. D. Gherea, nr. 20, jud. Cluj; în caz de 
neprezentare, adunarea asociaților se 
reconvoacă pentru data de 27.01.2020, ora 
12:00. 

Lichidatorul judiciar provizoriu notifica 
toţi creditorii că, prin Sentința civilă nr. 
1997/19.11.2019, Tribunalul Specializat 
Cluj, în dosarul nr. 772/ 1285/ 2019, a 
dispus deschiderea procedurii simplificate 
a insolvenţei împotriva SC EMRE GRUP SRL 
Cluj - Napoca, str. Fabricii de Zahăr, nr. 93 
A, Hala A, jud. Cluj, J12/ 3519/ 2005; CIF: 
18007273. Termen prorogat depunere 
cerere admitere creanţe: 24.01.2020. 
Termen prorogat pt întocmirea tabelului 
preliminar al creanţelor: 31.01.2020, 
termen depunerea contestatiilor la tabelul 
preliminar: 7 zile de la publicarea in 
BPI. Termen solutionarea contestatiilor 
si definitivarea tabelului creantelor: 
18.02.2020. Termen examinarea stadiului 
procedurii: 18.02.2020, sala 249, ora 11:00 
Tribunalul Specializat Cluj. Informatii: 0729. 
006.396.

Magister SPRL Filiala Timiș, cu sediul în 
Timişoara, str. Constantin cel Mare, nr. 8, 
jud. Timiş, în calitate de lichidator judiciar, 
vă facem cunoscută intrarea în faliment, în 
procedură generală, a debitoarei SC Mazrau 
Forestry SRL, Cod de identificare fiscală: 
30174262, sediul social: Sacălaz, nr. 982, 
jud. Timiş. Număr de ordine în registrul 
comerţului: J35/ 1120/ 2012; Dosar 5749/ 
30/ 2018. Termen limită pentru depunerea 
creantelor 27.01.2020. Prin prezenta 
notificăm toți creditorii societății SC Mazrau 
Forestry SRL să își depună la dosarul cauzei 
de la Tribunalul Timiș, în condițiile legii, 
declarațiile de creanță. De asemenea, cităm 
debitorul prin administratorul acestuia să 
depună la dosarul cauzei actele contabile 
ale societății prevăzute de art. 67 din 
Legea nr. 85/ 2014. De la data deschiderii 
procedurii generale de faliment, dreptul de 
administrare al debitoarei este ridicat .

transmise anterior. În caz contrar, conform 
art.17 din Regulamentul aprobat prin H.C.L 
nr.337/2017 se va emite dispoziţia de 
declarare a vehiculului mai sus menţionat 
ca fiind abandonat. 

S.C. NOVUM BUSINESS INVEST S.R.L. 
anunță publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul CONSTRUIRE 
ANSAMBLU REZIDENTIAL CU FUNCTIUNEA 
DE LOCUINTE CU PARTIU SPECIAL PENTRU 
PROFESIUNI LIBERALE, COMERT SI BIROURI 
CU RHmaxim 3S+P+10E+E11 DUPLEX, 
IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE 
EXECUTARE LUCRARI, propus a fi amplasat în 
BULEVARDUL IULIU MANIU NR. 6R, SECTOR 
6, BUCURESTI (adresa amplasamentului). 
Informațiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul A.P.M. București din 
Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 și la sediul 
S.C. NOVUM BUSINESS INVEST S.R.L., 
Str. Splaiul Unirii, nr.197, etaj 6, ap.26 
duplex, Sect. 3, Bucureşti, CUI 28533895 
din 24.05.2011, J40/6385/27.05.2015 
(denumirea titularului și adresa), în zilele 
de luni până vineri, între orele 8:30-12:00. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la 
sediul A.P.M. București. 

SP Activ Insolv Expert IPURL -desemnat 
administrator judiciar al SC SIENA 2006 SRL, 
în dosarul 3570/97/2019 al Tribunalului 
HUNEDOARA, potrivit art.99-100 din Legea 
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire 
a insolvenţei şi de insolvenţă NOTIFICĂ 
1. Deschiderea procedurii generale de 
insolvenţă prevăzută de Legea nr.85/2014 
împotriva debitorului, SC SIENA 2006 
SRL, CUI 18462576 prin încheierea nr. 
159/F/CC/18.12.2019, pronunţată de 
Tribunalul Hunedoara, Secţia a II-a Civilă, 
de Contencios Administrativ şi Fiscal, în 
dosarul 3570/97/2019. 2. Termenul limită 
de depunere de către creditori a opoziţiilor 
la sentinţa de deschidere a procedurii, 
pronunţată ca urmare a cererii formulată de 
debitoarea SC SIENA 2006 SRL este de 10 
zile de la primirea notificării. 3. a.Termenul 
limită pentru înregistrarea de către 
creditori a cererii de admitere a creanţelor 
asupra averii debitorului - 31.01.2020. 
b.Termenul limită de verificare a creanţelor, 
de întocmire şi comunicare a tabelului 
preliminar - 20.02.2020. c.Termenul pentru 
afișarea tabelului definitiv al creanţelor - 
16.03.2020. 4. Prima şedinţă a adunării 
generale a creditorilor este stabilită pentru 
data de 25.02.2020, ora 12.00 la Tribunalul 
Hunedoara, cu următoarea ordine de 
zi: 1.Prezentarea situaţiei debitorului, 
2. Desemnarea comitetului creditorilor, 
3.Confirmarea administratorului judiciar, 
4.Stabilirea onorariului administratorului 
judiciar, 5.Diverse 

citatii

ADRIAN CALIN, cu ultimul domiciliu VASLUI, 
JUD. VASLUI, STR.CALUGARENI NR.308, 
este chemat in ziua de 16.01.2020, la 
Judecatoria VASLUI ora 08:30, in calitate 
de debitor in dosarul nr. 1745/333/2019 
in proces cu INTRUM DEBT FINANCE AG 
in calitate de Creditor pentru Cerere de 
emitere a unei ordonante de plata. 

CABINET DE INSOLVENŢĂ MOLDOVAN RAUL, 
tel. 0744423259, mail- av.moldovan@
yahoo.com, cu sediul în Tîrgu - Mureş, str. 
Gh. Doja, nr. 38, ap. 1, jud. Mureş, desemnat 
de către Tribunalul Specializat Mureş prin 
Sentinţa nr. 216/ CC/ 20.12.2019, dată 
in Dosar nr. 478/ 1371/2019 NOTIFICĂ 
deschiderea procedurii generale de 
insolvenţă a societăţii SID STEEL INDUSTRIE 
SRL, având CUI 33148977, înregistrată 
la ORC sub nr. J26/468/2014, cu sediul 
în mun. Târgu - Mureş, str. Rozmarinului, 
nr. 18, ap.6 jud. Mureş, astfel au fost 
stabilite următoarele termene: 03.02.2020 
pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor; 25.02.2020 pentru verificarea 
creanţelor si întocmirea tabelului preliminar; 
termenul pentru depunerea contestaţiilor 
împotriva tabelului preliminar este 7 
zile de la publicarea în BPI; 20.03.2020 
termen pentru depunerea şi afișarea 
tabelului definitiv; Prima şedinţă a adunării 
creditorilor: 03.03.2020 ora 11:00;

CARMEN CHIRILA, cu ultimul domiciliu in 
ALEXANDRU CEL BUN, JUD. NEAMT, SAT 
BISTRITA NR.44, este chemat in ziua de 
10.01.2020, la Judecatoria PIATRA -NEAMT, 
ora 09:00, in calitate de debitor in dosarul 
nr. 9966/279/2019 in proces cu INTRUM 
DEBT FINANCE AG in calitate de Creditor 
pentru Cerere de emitere a unei ordonante 
de plata.

CONSTANTIN HUSDUP, cu ultimul domiciliu 
SINERSIG, JUD. TIMIS, SAT PRINCIPALA 

actiunilor, rezultata din operatiunea de 
lichidare a societatii, ca se pot adresa la 
orice sucursala BRD din tara. Distribuirea 
a inceput la data de 09.10.2017 si continua 
pana in data de 09.10.2020, data limita. 
Eliberarea sumei cuvenite se va face in 
baza actului de identitate al titularului. Cei 
interesati pot obtine informatii la telefoane: 
021/2505898; 0730 098 654 sau e-mail: 
office@ggesprl.ro. 

Lichidatorul judiciar al SC HRĂNITORUL SRL 
Brăila, dosar nr. 2744/113/2019 Tribunalul 
Brăila anunţă deschiderea procedurii 
simplificate de faliment şi stabilirea 
următoarelor termene limită: 30.01.2020 
înregistrarea creanţelor, 19.02.2020 tabelul 
preliminar, depunerea contestaţiilor la 
tabelul preliminar în 7 zile de la publicarea 
în BPI a tabelului preliminar, 12.03.2020 
soluţionarea contestaţiilor, 12.03.2020 
tabelul definitiv. Adunarea creditorilor va 
avea loc la data de 24.02.2020, ora 1000 
la sediul lichidatorului judiciar. Relaţii 
suplimentare la tel. 0742072741.

Notificare Către toţi creditorii debitorului 
SC Dico Mesaros SRL Romanasi În temeiul 
art.99 alin.3 din Legea nr.85/2014, Vă 
notificăm deschiderea procedurii insolvenţei 
împotriva debitoarei SC Dico Mesaros SRL, 
Cod de identificare fiscală RO 39433980, 
Sediul social în sat Romanasi, comuna 
Romanasi, nr.226B, jud. Salaj, Număr de 
ordine în registrul comerţului J31/375/2018, 
conform Incheierii Civile nr.193/C din data de 
30/12/2019 pronunţată de Tribunalul Salaj, 
în dosarul 1631/84/2019. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanţelor asupra averii debitorului este 
12/02/2020. Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea, 
comunicarea si publicarea tabelului 
preliminar al creanţelor este 04/03/2020. 
Termenul pentru depunerea eventualelor 
contestaţii formulate împotriva tabelului 
preliminar al creanţelor este 7 zile de la 
data publicarii in BPI. Termenul pentru 
întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al 
creanţelor este 27/03/2020. Adunarea 
creditorilor: Se notifică faptul că prima 
Adunare a creditorilor va avea loc la: Adresa 
Cluj Napoca, str. I. C. Bratianu, nr.28, ap.1, 
jud. Cluj, Data 09/03/2020, Ora 12.00, 
având ca ordine de zi: 1.prezentarea situaţiei 
debitorului; 2.desemnarea Comitetului 
Creditorilor; 3.confirmarea administratorului 
judiciar, 4.stabilirea retribuției lunare 
administratorului judiciar, 5. stabilirea 
onorariului procentual administratorului 
judiciar; 6. Avansarea de sume de bani 
necesare acoperirii cheltuielilor de 
procedură și de continuare a procedurii 
debitoarei, conform art. 174 alin. 1 din Legea 
85 din 2014. Creditorii au posibilitatea de a 
vota si prin corespondenta in cadrul adunarii 
convocate prin prezenta, conform art. 48 
alin. 4 din Legea 85 din 2014. Scrisoarea 
prin care îşi exprimă votul, semnată de 
creditor, sau înscrisul în format electronic 
căruia i s-a încorporat, ataşat ori asociat 
semnătura electronică extinsă, bazată pe 
un certificat valabil, pot fi comunicate prin 
orice mijloace practicianului in insolventa. 
Pentru relaţii suplimentare vă puteţi 
adresa administratorului judiciar la tel/fax: 
0742017430, 0260632561. 

Primăria Municipiului Braşov, în 
conformitate cu prevederile H.C.L 
337/2017, notifică pe Andrei Emilia Veronica 
proprietarul autovehiculului: BH-07-WIO, 
marca, Opel Astra culoare roşu să ridice 
vehiculul abandonat pe domeniul public 
al municipiului Braşov în termen de 5 zile 
de la data publicării, conform somaţiei 
transmise anterior. În caz contrar, conform 
art.17 din Regulamentul aprobat prin H.C.L 
nr.337/2017 se va emite dispoziţia de 
declarare a vehiculului mai sus menţionat 
ca fiind abandonat. 

Primăria Municipiului Braşov, în conformitate 
cu prevederile H.C.L 337/2017, notifică pe 
Ciopei Elena proprietarul autovehiculului: 
BV10TEY, marca, Fiat culoare albă să ridice 
vehiculul abandonat pe domeniul public 
al municipiului Braşov în termen de 5 zile 
de la data publicării, conform somaţiei 
transmise anterior. În caz contrar, conform 
art.17 din Regulamentul aprobat prin H.C.L 
nr.337/2017 se va emite dispoziţia de 
declarare a vehiculului mai sus menţionat 
ca fiind abandonat. 

Primăria Municipiului Braşov, în 
conformitate cu prevederile H.C.L 
337/2017, notifică pe Cujubă Dorin Aurel 
proprietarul autovehiculului: B-774-CDA, 
marca, Hyundai Santa Fe culoare negru 
să ridice vehiculul abandonat pe domeniul 
public al municipiului Braşov în termen de 5 
zile de la data publicării, conform somaţiei 

cOmemOrari
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