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VANZARI
IMOBILE DIVERSE

ARCELORMITTAL Tubular Products
Roman isi prezinta intentia de a vinde
urmatoarele bunuri imobile: 1. teren CC cu
suprafata de 82.129 mp si constructii
industriale cu suprafata construita totala de
58.454 mp, amplasat in sat Cordun, com.
Cordun, soseaua Roman –Iasi, km. 333, jud.
Neamt, respectiv: TEREN CC intravilan cu
suprafata de 82.129 mp, cu nr. cad. 55168,
inscis in CF 55168 UAT Cordun, pe care se
afla constructii industriale zona LAMINOR
20” cu suprafata construita totala de 58.454
mp, respectiv: ? CORP C1 CONSTRUCTIE
CU SUPRAFATA CONSTRUITA DE 475
MP SI SUPRAFATA CONSTRUIT-
DESFASURATA DE 950 MP ? CORP C2
HALA LAMINOR 20" SI ANEXE CU
SUPRAFAT CONSTRUITA DE 57.060 MP
SI SUPRAFATA CONSTRUITA DE 57.060
MP ? CORP C3 DEPOZIT CU SUPRAFATA
CONSTRUITA LA SOL DE 31 MP SI
SUPRAFATA CONSTRUIT- DESFASU-
RATA DE 31 MP (FOSTA C6) ? CORP C4
CASTEL APA INDUSTRIALA CU
SUPRAFATA CONSTRUITA DE 251 MP SI
SUPRAFATA CONSTRUIT DESFASURA-
TA DE 251 MP (FOSTA C8) ? CORP C5
STATIE POMPE DE ADAOS LAMINOR 20"
CU SUPRAFATA CONSTRUITA DE 272
MP SI SUPRAFATA CONSTRUIT
DESFASURATA DE 544 MP (FOSTA C9) ?
CORP C6 TURN DE RACIRE CU

SUPRAFATA CONSTRUITA DE 365 MP SI
SUPRAFATA CONSTRUIT- DESFASU-
RATA DE 730 MP (FOSTA C10)
Echipamentele functionale montate in
cadrul halei Laminor 20” NU constituie
obiectul vanzarii. Conditiile si termenii
ofertarii: a) plata avans de minim 10% la
semnarea contractului, cu pierderea
avansului in situatia neplatii restului de pret
la scadenta; b) plata restului de pret in
maxim 8 luni de la semnarea contractului,
dar nu mai tarziu de 30.06.2022 c) pret
minim de vanzare: 4.700.000 euro. 2. teren
cu constructii si cale ferata cu suprafata de
38.054 mp; 3. teren cu constructii cu
suprafata de 5759 mp; 4. teren intravilan cu
constructii, cu suprafata de 26.746 mp;
Oferta castigatoare va fi desemnata
luandu-se in calcul pretul oferit si valoarea
avansului platit, precum si numarul de luni in
care se face plata restului de pret. Ofertele,
insotite de o scurta prezentare a activitatii
curente a ofertantului si a destinatiei viitoare
a proprietatii care se oferteaza, se vor
depune la registratura societatii in plic sigilat
pana la data de 10 septembrie 2021. Oferta
de cumparare va preciza: pretul oferit,
modalitatea de plata si un termen de
valabilitate al ofertei de minim 30 de zile.
Detalii pot fi obtinute de la sediul Societatii
sau la numarul de telefon 0722 651 851.” *

TERENURI BUCURESTI

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

TERENURI PROVINCIE

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

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

BURSA AUTO

VANZARI
AUTO STRAINE

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

Vand Mercedes E200 diesel, 07.12.2018,
28700 km, cutie automata 30 800 € 074 014
7777

VW JETTA 2012,BENZINA, NAVI MARE,ff
multe dotari,distrib sch recent 5 750 €075
583 7575

Toyota aygo cu carte service 6000km 7 300
€ 07567 26508

Vand astra g an 2004 motor 1.7 cdti
climatronic geamuri electrice masina merge
foarte bine1 100 €0751 419 987

Volkswagen Golf 5 inmatriculat 1.9TDI
105cp 2008 E4 dotat ,intretinut? 2 699 €,
0725199997

Vw Passat B 6,an 2008, 2.0 tdi 140cp
BMP,Zoll 03.07.21 3 900 € 0767 659 500

Bmw E90/Navigatie/Trapa-Electrica/Benzi
na+Gpl//Piele/Import -Germania/ 5 290
€(0728) 992 373

Peugeot 308 Hatchback Motor 1.6 Benzinã
120 Cp An Fabricaþie 2008 2 750 € 074 528
1388

Vand vw lupo an 2001 motor 1.4 tdi1 800 lei,
073 418 5668

Skoda Kamiq Ambition 1.0 TSI 95 CP cutie
manuala LIVRARE DIN STOC! Pretul este
valabil prin programul RABLA 2021. 15 820

EUR,2021 1 km Benzina SUV,
0213187650

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

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

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

Mercedes Benz ML 350 258cp Euro 6
Mercedes Benz 350 ML 3.0 D An fabricatie
2013 primul proprietar KM Reali Accept
Orice Test 178de mii masina de familia
folositã doar in concediu þinut în garaj
reviziile efectuate la timp in servici autorizat
Mercedes þiriac auto ca dotãri opþionale Full
opþiuni toate actele la zi 0726.986.842 17
850 €

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

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

SERVICII PARTICULARI

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

LOCURI DE MUNCA-OFERTE

NUROL INSAAT VE TICARET AS MASLAK
SUCURSALA BUCUREªTI angajeazã: ªef
birou resurse umane minim studi i
liceale/postliceale sau superioare, Referent
evidenþa persoanelor studii l iceale/
postliceale, Maistru la instalaþiile de preparat
ºi turnat beton ºi mixturi asfaltice, maºinist la
maºini pentru terasamente (ifronist) studii
generale ºi curs, Muncitor necalificat la
întreþinerea de drumuri, ºosele, poduri,
baraje studii generale. CV la: nuzetmitroiu
@yahoo.com. *

MEMORIALUL Ipoteºti – Centrul Naþional
de Studii Mihai Eminescu organizeazã, în
baza H.G. 286/2011 ºi H.G. 1027/2014, la
sediul unitãþii din sat Ipoteºti, com. Mihai
Eminescu, jud. Botoºani, concurs pentru
ocuparea posturilor contractuale vacante de
referent de specialitate S debutant, referent
de specialitate S 1 normã ºi îngrijitor M/G: -
în data de 20.09.2021, ora 10:00 – proba
scrisã; - în data de 24.09.2021, ora 09:30 –
interviul pentru postul de referent de
specialitate S 1 normã; - în data de
24.09.2021, ora 11:30 – interviul pentru
postul de referent de specialitate S
debutant; - în data de 24.09.2021, ora 13:30
– interviul pentru postul de îngrijitor M/G;
Condiþii de participare: - nivelul studiilor
pentru postul referent de specialitate S 1
normã ? studii universitare de licenþã,
absolvite cu diplomã; respectiv, studii
superioare de lungã duratã, absolvite cu
diplomã de l icenþã în domeniul
litere/filologie; - vechimea în specialitatea
studiilor: minim 3 ani ºi 6 luni; - nivelul
studiilor pentru postul de referent de referent
de special i tate S debutant ? studii
universitare de licenþã, absolvite cu diplomã;
respectiv, studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã în domeniul
administraþie/ºti inþele comunicãrii; -
vechimea în special i tatea studii lor:
debutant; - nivelul studiilor pentru postul de
îngrijitor M/G ? studii medii/generale; -
vechimea în muncã: minim 5 ani; Dosarele
de înscriere la concurs se depun la sediul
unitãþi i din sat Ipoteºti, com. Mihai
Eminescu, jud. Botoºani pânã la data de
10.09.2021, ora 16:00. Condiþiile de
participare la concurs ºi bibliografia stabilitã
se afiºeazã la sediul unitãþ i i º i pe
www.eminescuipotesti.ro. Relaþii suplimen-
tare se pot obþine de la sediul unitãþii ºi la
telefonul fix: 0371020346. *

COMUNA Bãrãganu, Judeþul Constanþa
organizeazã concurs în conformitate cu
prevederile H.G. nr. 286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G. nr. 1027/2014, la sediul
din localitatea Bãrãganu, str. Petre
Martinescu, nr. 185, judeþul Constanþa, în
data de 21.09.2021, ora 10:00 proba scrisã
ºi în data de 23.09.2021 ora 10:00 interviul,
pentru ocuparea unui post contractual, pe
perioada nedeterminatã de: Conducãtor
auto microbuz ºcolar, treapta I - în cadrul
compartimentului Administrativ, întreþinere
ºi reparaþii. Condiþii specifice de participare
la concurs: - nivelul studiilor – gimnaziale/
medii; - poseda permis de conducere
categoria B, C, D. - poseda atestat pentru
transportul rutier de persoane; - poseda card
tahograf; - aviz psihologic ºi fiºa medicalã
eliberate de un cabinet medical specializat
în ceea ce priveºte examinarea conducã-
torilor auto; - vechime - nu se solicitã.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la
sediul Primãriei Bãrãganu în termen de 10
zile lucrãtoare de la data publicãrii
prezentului anunþ, în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a. Condiþiile de
participare la concurs ºi bibliografia stabilitã
se afiºeazã la sediul Primãriei Bãrãganu ºi
pe site-ul www.primariabaraganu.ro Relaþii
suplimentare se pot obþine de la sediul
Primãriei Bãrãganu ºi la telefon 0241
859252. *

PRIMÃRIA Comunei Bretcu, cu sediul în
Bretcu, str.Principalã nr.142, jud.Covasna,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului-
consilier în cadrul compartimentului fond
funciar, agriculturã, cadastru-post vacant,
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor-superioare de
lungã duratã absolvite cu diplomã;-

vechime-nu se solicitã. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã-
23.09.2021, ora 10.00,la sediul instituþiei;-
proba interviu-27.09.2021, ora 10.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0730584165. *

COLEGIUL Naþional “Ion Luca
Caragiale”,cu sediul în Ploieºt i ,
str.Gheorghe Doja, nr.98, jud.Prahova
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post, aprobat prin H.G.nr.286/
2011, modificat ºi completat de H.G.nr.
1027/2014. Denumirea postului:-un post
vacant contractual de paznic,pe perioadã
determinatã. Condiþ i i specif ice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-
generale (ºcoalã generalã;-ºcoalã de
ucenici;-ºcoalã profesionalã;-învãþãmânt
obligatoriu de 10 clase) ºi atestat pentru
executarea act ivi tãþ i lor de pazã a
obiectivelor, bunurilor, valorilor ºi certificat
de calificare profesionalã;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-5 ani. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã-
23.09.2021, ora 9.00,la sediul instituþiei;-
proba de interviu-27.09.2021, ora 10.00,la
sediul instituþiei.Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile lucrãtoare de la
afiºare, respectiv 1-14.09.2021 între orele
9.00-13.00,la sediul instituþiei. Persoanã de
contact-Sandu Matilda, tel.0724138872/
0736390264, email :sandumati lda@
yahoo.com/secretariatcnilc@yahoo.com. *

ªCOALA Gimnazialã , , Ion Luca
Caragiale”,cu sediul în Sibiu, str.Vasile
Alecsandri, nr.10, jud.Sibiu, organizeazã
concurs, pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.1027/
2014. Denumirea postului-îngrijitor I-post
vacant, contractual,pe perioadã nedeter-
minatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-medii;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se solicitã. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba practicã-
22.09.2021, ora 11.00,la sediul instituþiei;
-proba interviu-22.09.2021, ora 16.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 de la afiºare,la sediul
instituþ iei. Date contact-secretariat,
tel.(+40369)410015. *

PRIMÃRIA Comunei Vânãtori-Neamþ,
jud.Neamþ cu sediul în Vânãtori- Neamþ,
str.ªtefan cel Mare, nr.174, organizeazã
concurs pentru ocuparea pe perioadã
nedeterminatã a urmãtoarei funcþ i i
contractuale vacante, dupã cum
urmeazã:-asistent medical debutant
(PL)-Compartimentul Medicinã ªcolarã.
Data susþinerii examenului/ concursului:-
23.09.2021, ora 10.00-proba scrisã;-
27.09.2021, ora 14.00-interviul. Condiþii
specifice:-diplomã de ºcoalã postlicealã
sanitarã;-certificat membru O.A.M.G.M
.A.M.R vizat ºi valabil la data concursului ºi
adeverinþã pentru participare la concurs
eliberatã de O.A.M.G.M.A.M.R-filiala
Neamþ;-vechime în specialitate-nu este
necesarã. Concursul va avea loc la sediul
instituþiei. Dosarele de inscriere se pot
depune la sediul institutiei în termen de 10
zile lucrãtoare de la la data afiºãrii anunþului
pentru ocuparea unui post vacant
(01.09.2021-14.09.2021). Dosarul de
inscriere la concurs trebuie sã conþinã în
mod obligatoriu, documentele prevãzute la
art.6 din H.G.nr.286/2011, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Condiþiile de
participare la concurs ºi bibliografia se
afiºeazã la sediul ºi pe site-ul Primãriei
comunei Vânãtori-Neamþ. Relaþ i i
suplimentare se pot obþine la sediul
Primãriei comunei Vânãtori-Neamþ ºi la
tel.0233/251001. *

GRÃDINIÞA cu Program Prelungit nr.1
Zalãu cu sediul în Zalãu, str.Gheorghe Doja,
nr.13/A, jud.Sãlaj organizeazã concurs
pentru ocuparea unui post contractual
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificat ºi
completat de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului- îngri j i toare-post vacant
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor-studii medii cu/fãrã
diplomã de bacalaureat;-vechime în muncã
-2 ani. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-23.09.2021, ora
10.00,la sediul instituþiei;-proba practicã-
24.09 2021, ora 10.00,la sediul instituþiei;-

proba de interviu-24.09 2021, ora 13.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este-14.09.2021, ora 12.00,la
sediul instituþiei. Date contact: tel.0260
613762. *

ªCOALA Gimnazialã Scurtu Mare, cu
sediul în Scurtu Mare, str.Bucuresti,
jud.Teleorman, organizeazã concurs,
pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.1027/
2014. Denumirea postului-Îngrijitor-0,75
normã-post contractual, vacant,pe perioadã
nedeterminatã la ªcoala Gimnaziala Scurtu
Mare. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-medii(ºcoalã
generalã, ºcoalã de ucenici, ºcoalã
profesionalã, învãþãmânt obligatoriu de 10
clase);-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãri i postului-nu se
solicitã;-domiciliul în com.Scurtu Mare.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-23.09.2021, ora
13.30,la sediul instituþiei;-proba practicã-
27.09.2021, ora 13.30,la sediul instituþiei;-
proba interviu-28.09.2021, ora 13.30,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact: secretariat,
tel.0787868202 (L-V:9-15). *

ªCOALA Gimnazialã „Kriza János”,cu
sediul în Cãpâlniþa, str.Principalã nr.351,
jud.Harghita, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi contractuale,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-Muncitor de întreþinere-
fochist-post vacant, contractual,cu 1,00
normã,pe perioadã nedeterminatã-nivelul
studiilor-cel puþin studii generale;-calificare
de fochist cu Autorizaþie de fochist;-vechime
în specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se solicitã. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã
-22.09.2021, ora 10:00,la sediul instituþiei;-
proba practicã-23.09.2021, ora 10:00,la
sediul instituþiei;-proba interviu-24.09.2021,
ora 10:00,la sediul instituþiei. Perioada în
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este 13-17.09.2021,
între orele 8:00-14:00,la sediul instituþiei.
Date contact-Bálint Irma, tel.0266-247511/
0757-041259, e-mail :sc.kr izajanos
@eduhr.ro. *

ªCOALA Gimnazialã „Kriza János”,cu
sediul în Cãpâlniþa, str.Principalã nr.351,
jud.Harghita, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi contractuale,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-Secretar de ºcoalã-
post vacant temporar, contractual, cu 0,75
normã,pe perioadã determinatã. Condiþii
specifice de participare la concurs:-nivelul
studiilor: studii superioare, absolvite cu
diplomã de licenþã;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-nu se
solicitã. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-15.09.2021, ora
10:00,la sediul instituþiei;-proba practicã-
16.09.2021, ora 10:00,la sediul instituþiei;
-proba interviu-17.09.2021, ora 10:00,la
sediul instituþiei. Perioada în care candidaþii
vor depune actele pentru dosarul de concurs
este 6-10.09.2021, între orele 8:00-14:00,la
sediul instituþiei. Date contact-Bálint Irma,
tel.0266-247511/0757-041259, e-mail:sc.
krizajanos@eduhr.ro. *

LICEUL Tehnologic Agricol Alexiu Berinde
Seini, cu sediul în oraº Seini, str.Victoriei,
nr.2, jud.Maramureº, organizeazã concurs,
pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.1027/
2014. Denumirea postului-ºofer microbuz
ºcolar, treapta I-post vacant, contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul studiilor-
generale;-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului-2 ani. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-23.09.2021, ora 12.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-23.09.2021, ora
15.00,la sediul instituþiei;-proba interviu-
23.09.2021, ora 16.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile de la afiºare,la sediul
instituþiei. Date contact-secretariat, tel.
0262-491422. *

COMUNA Fereºti, cu sediul în Fereºti,
str.N.M.Spãtarul, jud.Vaslui,organizeazã
concurs, pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,

modificatã ºi completatã de H.G.nr.1027/
2014. Denumirea postului-ºofer microbuz
ºcolar-post vacant, contractual,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-
medii;-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului-5 ani. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-23.09.2021, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba interviu-27.09.2021, ora
10.00,la sediul instituþiei. Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile de la
afiºare,la sediul instituþiei. Date contact-
secretariat, tel.0788510303. *

ªCOALA Gimnazialã „Traian Creþu”-
Nãpradea, cu sediul în Nãpradea,
str.Principalã nr.339, jud.Sãlaj, organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.1027/
2014. Denumirea postului-muncitor-o
normã,cu 0,5 atribuþii de ºofer-post vacant
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor-medii;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se solicitã;-sã deþinã permis
conducere categoria D;-sã deþinã atestat
transport persoane. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã-
22.09.2021, ora 10.00,la sediul instituþiei;-
proba interviu-23.09.2021, ora 10.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile lucrãtoare de la
afiºare,la sediul instituþiei. Date contact-
secretariat, tel.0260646212. *

PRIMÃRIA, cu sediul în Seini, Piaþa Unirii
nr.16, jud.Maramureº, organizeazã
concurs, pentru ocuparea urmãtoarul post
contractual, aprobate prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.1027/
2014. Denumirea postului-operator-Staþie
Biogaz-post contractual vacant,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-
scoalã profesionalã sau liceu, curs de
calificare;-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãri i postului-minim 3
ani;-carnet de conducere cat.B,C,D,E;-
cunoºt inte minime de operare pe
calculator;-disponibilitate la muncã în
schimburi, inclusiv de noapte. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-23.09.2021, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-24.09.2021, ora
10.00,la sediul instituþiei; Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este-14.09.2021,la
sediul instituþiei. Date contact-Primãria
Seini, Resurse-umane, tel.0262-491090,
int.27; site-ul:www.seini.ro. *

PRIMÃRIA, cu sediul în Seini, Piaþa Unirii
nr.16, jud.Maramureº, organizeazã
concurs, pentru ocuparea urmãtoarul post
contractual, aprobate prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.1027/
2014. Denumirea postului-Inspector
special i tate I I-Birou proiecte-post
contractual vacant,pe perioadã nedeter-
minatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-studii universitare
de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv
studii superioare de lungã duratã, absolvite
cu diplomã de licenþã sau echivalenta,în
domeniul juridic;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-minim 1
an;-cunoºtinte de operare pe calculator;
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-27.09.2021, ora
10.00, la sediul inst i tuþ iei ; - interviul-
28.09.2021, ora 10.00,la sediul instituþiei;
Data limitã pânã la care candidaþîi vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este-14.09.2021,la sediul instituþiei. Date
contact-Primãria Seini, Resurse-umane,
tel.0262-491090, int.27; site-ul:www.
seini.ro. *

LICEUL Tehnologic Bustuchin, cu sediul în
com.Bustuchin, str.Principalã nr.49,
jud.Gorj, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-secretar ºef-post
vacant contractual,pe perioadã nedeter-
minatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-studii superioare;-
competenþe digitale dovedite prin
diploma/certificat recunoscute de Ministerul
Educaþiei;-cunoºtinþe program ReviSal
dovedite cu diplomã/certificat;-nu se solicitã
vechime în specialitatea postului. Data,ora
ºi locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-22.09.2021, ora 09.00,la sediul

instituþiei;-proba practicã-24.09.2021,ora
09.00,la sediul instituþiei;-proba interviu-
24.09.2021, ora 12.30,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este-14.09.2021,la sediul instituþiei. Date
contact-secretariatul Liceului Tehnologic
Bustuchin, tel.0253475121. *

PRIMÃRIA, cu sediul în Seini, Piaþa Unirii
nr.16, jud.Maramureº, organizeazã
concurs, pentru ocuparea urmãtoarul post
contractual, aprobate prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.1027/
2014. Denumirea postului-Inspector
specialitate II-Serviciu Administraþie,
urbanism ºi agricol-post contractual
vacant,pe perioadã nedeterminatã. Condiþii
specifice de participare la concurs:-nivelul
studiilor-studii universitare de licenþã
absolvite cu diploma, respectiv studii
superioare de lungã duratã, absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalenta,în
domeniul-construcþii civile;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-minim 1 an;-cunoºtinte de operare
pe calculator; Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã-
29.09.2021, ora 10.00,la sediul instituþiei;-
interviul-30.09.2021, ora 10.00,la sediul
instituþiei. Data limitã pânã la care candidaþîi
vor depune actele pentru dosarul de concurs
este-14.09.2021,la sediul instituþiei. Date
contact-Primãria Seini, Resurse-umane,
tel.0262-491090, int.27; site-ul:www.
seini.ro. *

UNIVERSITATEA Tehnicã din Cluj-
Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca,
str.Memorandumului, nr.28, jud.Cluj,
organizeazã, în baza H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.1027/2014,
concurs pentru ocuparea unui post
contractual, astfel: Denumirea postului-
Asistent de cercetare- doctorand, studii
superioare, vacant, perioadã determinatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor-Studii superioare
,în domeniul Inginerie electronicã.
Candidatul trebuie sã fie înscris la un
program de studi i universi tare de
doctorat;-vechimea în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului-nu se solicitã.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-23.09.2021, ora
11.00, str.George Baritiu nr.26-28, sala
B6;-interviul-23.09.2021, ora 13.00,
str.George Baritiu nr.26-28, sala B6; Data
limitã pânã la care candidaþii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este de 10
zile de la afiºare. Documentele care compun
dosarele de concurs se transmit în format
scanat pe e-mail : resurse.umane
@staff .utcluj . ro, în intervalul orar
7:30-15:30,în fiecare zi lucrãtoare pânã la
data limitã de înscriere la concurs. Date
contact: tel.0264202330, email:resurse.
umane@staff.utcluj.ro. *

ªCOALA Gimnazialã nr.1 Hudeºti, cu
sediul în Hudeºti, str.Principalã FN,
jud.Botoºani, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi contractuale,
aprobate prin H.G.nr.286/2011, modificatã
ºi completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-0,50 post vacant de
îngri j i tor ºi 0,50 post vacant de
fochist-posturi vacante contractuale,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de participare la concurs:-nivelul studiilor-
generale;-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului-nu se solicitã.
Pentru postul vacant de fochist sunt
nesesare:-deþinerea unui certificat de
calificare pentru meseria de fochist pentru
cazane de joasã presiune;-Autorizaþie
ISCIR pentru cazane de presiune medii.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-23.09.2021, ora
10.00,la sediul instituþiei;-proba practicã-
23.09.2021, ora 11.00,la sediul instituþiei;-
proba interviu-23.09.2021, ora 12.00,la
sediul instituþiei.Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0231623170. *

PRIMÃRIA comunei Iedera, cu sediul în
com.Iedera,sat Iedera de Jos,
str.Primãverii, nr.324, jud.Dâmboviþa,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-funcþia contractualã de Bibliotecar,
studii medii, treapta profesionalã II-post
vacant contractual,pe perioadã nedeter-
minatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-studii liceale

finalizate cu diplomã de bacalaureat,-
vechime în muncã necesarã ocupãrii
postului-minimum 3 ani,-cunoºtinþe operare
calculator-dovedite cu diplomã, atestat,
certificat de absolvire, foaie matricolã,
adeverinþã sau alt document. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-23.09.2021, ora 10.00,la Biblioteca
Judeþeanã Dâmboviþa,cu sediul în
Mun.Târgoviºte, str.Stelea, nr.2;-proba
interviu-va avea loc în maximum 4 zile
lucrãtoare de la data probei scrise. Data ºi
ora susþinerii interviului se afiºeazã odatã cu
rezultatele la proba scrisã. Data limitã pânã
la care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile lucrãtoare
de la afiºare,respectiv pânã în-14.09.
2021,orele 16,00,la sediul instituþiei. Date
contact:-Informaþii suplimentare se pot
obþine la compartimentul Resurse-Umane
din cadrul Primãriei comunei Iedera,sat
Iedera de Jos, str.Primãverii, nr.324,
jud.Dâmboviþa, tel.0245662018, fax
-245662270, e-mail :pr imaria. iedera
@yahoo.com. *

MIRU &LAUR restaurant terasa, angajez
ospatar, ajutor bucatar, femeie la curatenie,
zona Brancoveanu-Budimex. 0744.
509.041. *

SC AVENEW ESTATES SRL angajeazã
femeie de serviciu. Avem disponibil 1 post
pentru femeie de servciu in cadrul
companiei noastre. Cunoºtinþe de limba
englezã, nepaleza ºi spaniola -obligatoriu,
program de lucru -8 ore/zi, selecþie pe baza
de cv ºi interviu in data de de 01.09.2021 la
sediul firmei. Detalii la numãrul de telefon
0724762576. *

PROPUNERI AFACERI

INVENTOR, caut investitor experimentare
“Scafandru greu cu autonomie energetica&
mobil i tate marite, 4customersoff ice
@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Generator Electr ic
SOLID-STATE pentru Platforme
Submerse”, 4customersoffice@gmail.com ,
tel.0765.645.381**

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

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

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

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

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

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
pentru Experimentare “Centru Comanda &
Control Aeropurtat”, 4customersoffice
@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
pentru Experimentare “RADAR Opto-
Electronic Aeropurtat”, 4customersoffice
@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Space Iron & Steel
Industry”- PROJECT, 4customersoffice
@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
pentru Experimentare “Aero-Centru
Comanda si Control”, 4customersoffice
@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
STRONG pentru Experimentare “Aero-
Spital DE CAMPANIE”, 4customersoffice
@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
STRONG pentru Experimentare “Vila
Zburatoare”, 4customersoffice@gmail.com
, tel.0765.645.381**

TRADUCERI

TRADUC scrisori de afaceri si personale din
Franceza si Engleza in romana, 4customers
office@gmail.com , tel.0765. 645.381**

BURSA MUNCII
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ANUNTURI DIVERSE

VANZARI
VIDEO/FOTO/TV

FURNIZEZ arhive ZIP cu 16 imagini,
20Mpx, pretabile animatii, 10 E/ZIP,
4customersoff ice@gmail .com ,
tel.0765.645.381**

ELECTRONICE

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

DIVERSE

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

CUMPARARI
CARTI/REVISTE

CUMPAR carti vechi, diverse obiecte de
colect ie, 500 Lei, negociabi l ,
tel.0723.711.102**

COLECTII DIVERSE

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

DIVERSE
SUBSCRISA AA TOTAL INSOLVENCY
IPURL, identificata prin CIF 25931349, nr.
de ordine în tabloul practicienilor în
insolvenþã: 0399, având sediul social: str.
Poet Grigore Alexandrescu nr.83, sector 1,
Bucureºti, tel/fax 021-2121734, 021-
2121736, e-mail of f ice@aatotal.ro,
reprezentatã legal prin practician în
insolvenþã Nistor Mandache Ioan, în calitate
de LICHIDATOR JUDICIAR al debitoarei
RADIANT LINE COM-STAR SRL,
identificatã prin CUI 8283182, nr. înreg. la
Reg.Com.: J3/216/1996; având sediul social
în Municipiul Piteºti, Str. Depozitelor, Nr. 27,
corp C1, cam BP3, Judet Argeº, desemnatã
în aceastã calitate prin Sentinþa din data de
08.08.2018, pronunþatã în Dosarul nr.
449/1259/2017, aflat pe rolul Tribunalului
Specializat Argeº, Completul C8-FOND,
Completul F.12 ANUNÞÃ Organizarea
selecþiei de oferte de servicii. Activitatea
pentru care se solicitã oferta de servicii
presupune punerea în executare a Hotãrârii
nr. 294 din data de 18.06.2020, pronunþatã
de Tribunalul Specializat Arges în dosarul
nr. 449/1259/2017/a1 – suma ce urmeazã a
f i recuperatã este în cuantum de
7.478.910,68 lei. Criteriile ce trebuie avute în
vedere la întocmirea ofertei sunt onorariul ºi
modalitatea de achitare a onorariului.
Ofertele se vor depune la sediul
lichidatorului judiciar/transmite prin fax sau
e-mail, pânã la data de 13.09.2021, ora
17.00. *
ARTEMIS Legal Insolvency SPRL,
lichidator judiciar al EDUARD GEORGE
TRANS S.R.L. – în faliment ANUNÞÃ
Organizarea unei selecþii de oferte în data
de 06.09.2021, ora 14:00 în vederea
angajãrii unui expert evaluator, membru
ANEVAR, pentru evaluarea bunului mobil
Cap Tractor DAF, cu menþionarea atât a
valorii de piaþã a bunului cât ºi a valorii de
vânzare forþatã, pentru valorificarea în
cadrul procedurii de faliment a debitoarei,
evaluarea urmând a se efectua în zona
liberã Giurgiu. Termen de întocmire a
evaluãrii, 7 zile de la aprobarea ofertei.
Solicitarile si Ofertele se transmit prin fax la
nr. 031/434.08.89; e-mail : of f ice@
artemislegalinsolvency.ro pana la data de
06.09.2021, ora 13:00. *
RAPORT CURENT Disponibilitate raport cu
Rezultate Financiare aferente Semestrului 1
al 2021 Raport curent in conformitate cu
Regulamentul BVB privind piata AeRO ,
Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018,
Regulamentul UE nr. 596/2014 Data
raportului 27.08.2021 Denumirea entitatii
emitente ASCENDIA S.A. Sediul social Str.
Eufrosin Potecã Nr.40, Et.1, Sector 2,
Bucuresti Numarul de telefon/fax/email
Telefon/fax: 021 312.42.26, Email :
of f ice@ascendia.ro Codul Unic de
Inregistrare la O.R.C. RO 21482859 Numar
de ordine in Registrul Comertului
J40/6604/30.03.2007 Capital social
subscris si varsat 144.444,40 RON aferent
1.444.444 acþiuni cu val. nom. de 0,1 RON
Piata reglementata pe care se
tranzactioneaza Bursa de Valori Bucuresti –
ATS, AeRO - Premium Cod LEI
315700DLIITW8APMVF93 Eveniment
important de raportat În conformitate cu
regulamentele privind emitenþ i i º i
operaþiunile cu valori mobiliare, Ascendia
S.A. informeazã actionarii cã raportul cu
Rezultatele Financiare aferente Semestrului
1 al 2021 este disponibil atat pe site-ul
companiei, la www.ascendia.ro, la
sectiunea pentru Investitori, cat si pe site-ul
Bursei de Valori Bucuresti la link-urile
afiºate. Atasam prezentului raport curent
raportul cu Rezultatele Financiare aferente
Semestrului 1 al 2021. Director General
ASCENDIA S.A. Cosmin Mãlureanu. *

COMUNICAT privind disponibilitatea
rezultatelor financiare pentru Semestrul I
2021 Societatea CONFECTII VASLUI SA
informeaza actionarii si investitorii ca
Raportul Semestrial si Situatiile financiare
pentru Semestrul I 2021 sunt facute publica
azi, 31.08.2021. Acestea vor fi disponibile la
sediul societatii din Vaslui, str.Maresal
Constantin Prezan, nr.11-13, jud.Vaslui, in
forma scrisa, pe site-ul societatii la adresa
www.confecti ivaslui.com. precum si
accesand link-ul de mai jos. *
BITTNET Systems S.A. („Compania”/
„Emitentul”) informeazã investitorii ºi pãrþile
interesate despre disponiblitatea Raportului
Semestrial aferent S1 2021, pe site-ul
emitentului dedicate relaþiei cu investitorii, la
secþiunea Rezultate financiare, precum ºi pe
pagina emitentului de la BVB, secþiunea
ªtiri. Raportul Semestrial a fost întocmit
conform Regulamentului ASF nr.5/2018 ºi
conþine rezultatele financiare semestriale
individuale ºi consolidate. *
COMUNICAT DE PRESÃ Informãm
publicul cã, în conformitate cu prevederile
Regulamentului ASF nr.5/2018 privind
emitenþii de instrumente financiare ºi
operaþiuni de piaþã, Raportul pentru
semestrul I 2021 al Uzinexport SA
Bucureºti, a fost transmis cãtre A.S.F. ºi
operatorului de piaþã BVB. Raportul
Semestrial al UZINEXPORT SA la 30 iunie
2021 este auditat si poate fi consultat,
cerere, la sediul societãþii din Bd. Iancu de
Hunedoara nr.8, sector 1, Bucureºti, la
adresa www.bvb.ro simbol UZIN sau pe
pagina de internet www.uzinexport.ro
Informaþi i supl imentare la telefon:
0372182101 Biroul Acþionariat. *
CASA schimb valutar. Curs valutar
negociabil pentru sume mari, minim 1000 E ,
tel.0722.663.224**
COMPUN scurte poezii in Limba Engleza, 5
E, 4customersoff ice@gmail .com ,
tel.076.645.381**
ORGANIZATIE non profit ofera consulting/
servicii informatica, 1 Leu, http://h4p.biz/ ,
tel.0747.658.646**

A.G.A.
CONSILIUL de administrat ie al
S.C.ATM-CONSTRUCT SA,cu sediul in
Ploiesti, str.Romana nr.150, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr.J29/645/1991,
CUI:RO1352528, intrunit in data
de-25.08.2021,in temeiul prevederilor Legii
31/1990 si ale prevederi lor Actului
Constitutiv, convoaca la sediul societatii in
ziua de-04.10.2021, ora 12:00,pe toti
actionarii societatii inregistrati in registrul
actionarilor pana la data de-21.09.2021
(data de referinta) pentru A.G.O.A.,cu
urmatoarea ordine de zi: 1.Aprobarea
repartizarii diferentei din profitul net ramas
nerepartizat aferent anului-2020 si fixarea
dividendului pentru anul-2020, respectiv
distribuirea unui dividend brut pe actiune in
valoare de: 3,92631 lei; 2.Aprobarea datei
de-18.10.2021, ca data de inregistrare,
respectiv de identificare a actionarilor
asupra carora se rasfrang efectele hotararii
A.G.O.A. conform dispozitiilor art.86 din
Legea 24/2017,a ex-date 15.10.2021,si
datei Platii-02.11.2021. In cazul in care nu
sunt indeplinite conditiile statutare pentru
AGOA din data de-04.10.2021, se convoaca
AGOA in data de-05.10.2021, la aceeasi ora
si loc, cu aceeasi ordine de zi. Reprezen-
tarea actionarilor in AGOA se va putea face
prin procuri generale si speciale. Procurile
generale se vor transmite impreuna cu
declaratia pe proprie raspundere data de
reprezentantul legal al intermediarului. Dupa
completare si semnare,procurile speciale si
buletinele de vot se vor depune la sediul
societatii din str.Romana nr.150 Ploiesti sau
pot fi transmise electronic prin semnatura
electronica ext insa pana la data
de-29.09.2021 ora 11:00.In conformitate cu
prevederile Legii nr.31/1990, a art.92 alin.(3)
din Legea 24/2017 si a Regulamentului
nr.5/2018, unul sau mai multi actionari
reprezentand, individual sau impreuna,cel
putin 5% din capitalul social,au urmatoarele
drepturi:-de a cere introducea de noi puncte
pe ordinea de zi a adunarii generale, cu
conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o
justificare si de un proiect de hotarare
propus spre adoptare adunarilor generale
-pana la data de-13.09.2021, ora 16:00;-de
a prezenta proiecte de hotarare pentru
punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea
de zi a adunarii generale-pana la data
de-13.09.2021, ora 16:00; Fiecare actionar
al societatii are dreptul sa adreseze intrebari
in scris la sediul societatii, insotite de o copie
a actului de identitate, privind punctele de pe
ordinea de zi a adunarii generale-pana la
data de-13.09.2021 ora 11,00; societatea
urmand a raspunde la intrebarile adresate
de acestia. Actionarii inregistrati la data de
referinta in registrul consolidat al actionarilor
au posibi l i tatea de a vota si pr in
corespondenta, inainte de adunare,prin
ut i l izarea formularului de vot prin
corespondenta. In cazul in care actionarii
opteaza pentru aceasta modalitate de
votare, formularul de vot completat si
semnat, insotit de copia actului de identitate
valabil al actionarului, poate fi transmis la
sediul societatii prin orice forma de curierat
cu confirmare de primire, astfel incat sa fie
inregistrat ca primit la registratura societatii

cel mai tarziu la data de-29.09.2021, ora
11:00,in plic inchis. Formularele de vot care
nu sunt primite la registratura societatii la
termenele indicate nu vor fi luate in calcul
pentru determinarea cvorumului si
majoritatii in adunarile generale. Incepand
cu data de-03.09.2021 documentele care
urmeaza sa fie prezentate adunarii
generale,alte informatii referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi,precum
si proiectul de hotarare,se vor afla la
dispozitia actionarilor conform prevederilor
legale,la sediul societatii. Pe toata perioada
care incepe cu 30 zile inainte de data
adunarii generale si pana la data adunarii
inclusiv vor fi publicate pe site-ul societatii
(www.atmconstruct.com) toate documen-
tele si materialele informative pregatite
pentru AGA, formularele de procura
speciala si de vot prin corespondenta.
Hotararea AGOA va fi publicata pe acelasi
site,in ziua urmatoare adoptarii. Informatii
suplimentare se pot obtine la tel.0244
543843. *
CONSILIUL de Administraþ ie al
AGROINDCOM CHITILA SA, conform
art.117,din Legea nr.31/1990 ºi art.14
alin.(1),din Actul Constitutiv,a hotãrârii
acestuia din-29.08.2021, convoacã
Adunarea Generalã Extraordinarã a
Acþionarilor AGROINDCOM CHITILA SA
pentru data de-01.10.2021, ora 15:00,la
sediul social al societãþii din ªos.Odãii
Nr.22, Clãdirea 48, Oraº Otopeni, jud.Ilfov.
Adunarea Generalã Extraordinarã a
Acþionarilor este valabil constituitã ºi poate
lua hotãrâri cu prezenþa sau reprezentarea a
cel puþin 3/4 din deþinãtorii capitalului
social.În situaþia neîndeplinirii condiþiilor
privind cvorumul,se convoacã o a doua
Adunare Generalã Extraordinarã a
Acþionarilor AGROINDCOM CHITILA SA
pentru data de-02.10.2021, ora 15:00,la
sediul social al societãþii din ªos.Odãii
Nr.22, Clãdirea 48, Oraº Otopeni, jud.Ilfov,
care este valabil constituitã dacã sunt
prezenþi sau reprezentaþi cel puþin 1/2 din
deþinãtorii capitalului social ºi poate lua
hotãrâri cu majoritatea absolutã a voturilor
exprimate de cei prezenþi sau reprezentaþi
conform art.16 alin.(3) din Actul Constitutiv,
fiecare acþiuni conferind dreptul la un vot în
Adunarea Generalã. ORDINEA DE ZI:
1)Aprobarea vânzãri i urmãtoarelor
active:-Lotul 1-teren ºi construcþii cu
nr.cad.112957, situat în Oraº Otopeni,
ªos.Odãii Nr.22, întabulat în C.F.112957
Otopeni ºi construcþia cu nr.cad.112957-C1,
atelier mecanic,în suprafaþã construitã la sol
de 356mp;-Lotul 2-teren ºi construcþii cu
nr.cad.116222, situat în Oraº Otopeni,
ªos.Odãii Nr.22, întabulat în C.F.116222
Otopeni,în suprafaþã de 4.374mp ºi
construcþia cu nr.cad,116222-C1, clãdire
administrativã ºi de birouri în suprafaþã
construitã la sol de 228mp. 2)Aprobarea
împuternicirii Preºedintelui Consiliului de
Administraþie de a reprezenta societatea
AGROINDCOM CHITILA SA ºi de a semna
actele de vânzare-cumpãrare, împuternicire
valabilã pânã la-31.12.2022. 3)Diverse. *
CONVOCATORUL Adunarii Generale
Ordinare a Act ionari lor Societat i i
Electroconstructia Elco Giurgiu SA In
conformitate cu dispozitiile Legii Societatilor
Comerciale nr.31/1990, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
administratorul SC Electroconstructia Elco
Giurgiu SA, cu sediul in str.23 August nr.15,
mun.Giurgiu, jud.Giurgiu, convoaca
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
in data de-04.10.2021, orele 15,00,la sediul
societatii. Sunt invitati sa participe actionarii
care sunt inscrisi in Registrul Actionarilor la
data de-01.10.2021. Ordinea de zi este
urmatoarea:1.Prelungirea facilitatilor de
credit existente, contractate prin
BRD-SG;2.Reviziurea creditului de
trezorerie IMM Investitii, in suma de 1000
Kron;3.Remodelarea creditului de investitii
IMM Invest;4.Contractarea unui credit de
finantare in vederea realizarii contractului
7045/2021;5.Aprobarea unor vanzari de
active;6.Diverse. In cazul in care la prima
convocare nu se intruneste cvorumul
necesar, sedinta se va relua in data
de-05.10.2021, in acelasi loc si la aceeasi
ora. *

LICITATII BRM
BURSA ROMÂNÃ DE MÃRFURI,
organizeazã în data 22.09.2021, ora 10:00
la sediul sãu, procedura de licitaþie
deschisã, urmata de strigare libera a
pretului, prin care S.N.T.F.C „ CFR Cãlãtori”
S.A. – S.R.T.F.C. Bucuresti ofera „Inchiriere
spatii 4 loturi ” conform prevederilor din
documentatie. Documentele de înscriere ºi
participare la procedurã, prevãzute în
documentaþia licitaþiei, se depun la sediul
BRM, pânã în data de 21.09.2021, ora 1000.
Documentaþia aferentã procedurii se poate
ridica de la sediul BRM contra sumei de 100
lei, la care se adaugã TVA. Informaþii privind
desfãºurarea proceduri i la telefon:
021/317.47.45; fax : 021/317.28.78. *
BURSA ROMÂNÃ DE MÃRFURI,
organizeazã în data 15.09.2021, ora 10.00
la sediul sãu din Bucuresti, procedura de
licitaþie deschisã, urmatã de strigare liberã a
preþului , pr in care S.N.T.F.C. CFR
CÃLÃTORI, SRTFC BUCURESTI, în
temeiul prevederilor Legii nr.357/2005

privind bursele de mãrfuri ºi Regulamentului
BRM privind vânzarea mãrfurilor prin
licitaþie, oferã în vederea vânzãrii 2 vagoane
de calatori si 7 trenuri etajate apartinand
CFR Calatori– SRTFC Bucurest i .
Documentele de înscriere ºi participare la
procedurã, prevãzute în documentaþia
licitaþiei, se depun la sediul BRM, pânã în
data de 14.09.2021, ora 09.00. *

LICITATII
PRO MANAGEMENT INSOLV I.P.U.R.L.,
in calitate de lichidator judiciar al CUBE
SYSTEM S.R.L., organizeaza la data de
30.08.2021, ora 12, la sediul din Bucuresti,
Bd. Octavian Goga nr.23, bl. M106, etaj 1,
ap.72, licitatie publica pentru vanzarea
terenului in suprafata de 1111 m.p. din sat
Tohanu Nou, oras Zarnesti, str. Sohodolului,
jud. Brasov, la pretul de 91.900 lei plus TVA.
Daca bunul nu se vinde se vor organiza noi
licitatii, in aceleasi conditii, pe data de 6 si 13
septembrie. Informatii privind procedura de
vanzare 0722715706 sau irina.marin@
pminsolv.ro. *
PRO CAPITAL Restructuring IPURL,
lichidator judiciar al LARO DISTRIBUTION
SRL (in faliment), cod de identificare fiscalã
12958717, sediul social: mun.Bucureºti,
sectorul 1, str.INTRAREA POIANA, nr.11,
Numãr de ordine în Registrul Comerþului:
J40/4045/2000, scoate la vânzare, prin
licitaþie publicã, urmãtoarele bunuri: 1)teren
arabil, în suprafaþã de 10.000mp, conform
actelor de proprietate (9.766 conform
mãsurãtorilor), amplasat în com.Rãcari, sat
Ghergani tarla 61/6, parcela 19, judeþul
Dâmboviþa. Preþ de pornire licitaþie:
17.710Euro, exclusiv TVA. 2)VW
CRAFTER, autototurism N2 BA cu
suprastructura închisã, an fabricaþie: 2007,
Cilindree: 2461, Combustibil: motorinã,
EURO 4, Masa propr./max (kg) 2850, stare
tehnic: cu defecþiuni. Preþ de pornire licitaþie:
15.000Lei, exclusiv TVA. 3)Daewoo Matiz,
Autoutilitara Furgon 4+1 uºi în stare de fier
vechi/casare, An Fabricaþ ie: 2007,
Combustibil: benzinã, EURO 3. Preþ de
pornire licitaþie: 490Euro, exclusiv TVA.
Licitaþia publicã va avea loc la data de
17.08.2021, ora 17.00, în Bucureºti, la
Floreasca Cube Building, Calea Floreasca,
nr.169X, et.2, sector 1 sau on-line (prin
conferinþã telefonicã/platforma Internet). În
caz de neadjudecare, licitaþia se repetã în
aceleaºi condiþii, in urmãtoarele zile:
24.08.2021, 31.08.2021, 07.09.2021 ºi
14.09.2021, ora 17.00, iar apoi sãptãmânal,
în fiecare zi de marþi. Caietul de sarcini,
cuprinzând descrierea bunurilor ºi valoarea
garanþiei de participare poate fi solicitat prin
e-mail la: office@pro-legal.net sau la telefon
0726.313.279. *
REGIA AUTONOMÃ - REGISTRUL AUTO
ROMÂN, cu sediul în Bucureºti, Calea
Griviþei nr. 391A, sectorul 1, numãrul de
ordine la Registrul Comerþului
J40/5191/1992, C.U.I.: RO 1590236, cont:
RO57RNCB0086023664390001, BCR
Agenþia Griviþa, aduce la cunoºtinþa celor
interesaþi iniþierea procedurii de vânzare a
unui imobi l cu dest inaþ ia ”Sediu
Administrativ” în Municipiul Tg. Jiu, Calea
Bucureºti, nr. 9, judeþul Gorj. Imobilul este
format din: 1. Teren intravilan în suprafaþã
de 2.713 mp situat în Târgu Jiu, Calea
Bucureºti, nr. 9, judeþul Gorj, teren pe care
se afla amplasatã constructia cu destinaþie
halã, regim înãlþime parter, cu suprafaþã
construitã la sol de 665 mp, CF nr. 44452. -2.
Teren intravilan în suprafaþã de 814 mp
situat în Târgu Jiu, Calea Bucureºti, nr. 9 bis,
judeþul Gorj, teren pe care se afla amplasatã
construcþia cu destinaþie atelier cu suprafaþã
construitã la sol de 121 mp, CF nr. 44449.
Terenurile ºi construcþiile se vând împreunã.
Imobilul este racordat la utilitãþi. Preþul minim
acceptat al licitaþiei cu plic închis este
1.500.000 RON fãrã TVA. Informaþii
suplimentare referitoare la imobil pot fi
procurate pânã la data de 08.09.2021 de la
Departamentul Logisticã din cadrul RAR
-RA. la telefon 021.202.7000/ interior 8118.
Data limitã de depunere a ofertelor este
15.09.2021, ora 15. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Registratura R.A.R. –R.A.
din Bucureºti, Calea Griviþei nr. 391A,
sectorul 1. Numãrul de exemplare în care
trebuie depusã oferta: 1 exemplar. Data ºi
locul deschiderii ofertelor este 16.09.2021,
ora 10. Criteriul de adjudecare este preþul
cel mai mare. Nu se acceptã plata în rate. *
REGIA AUTONOMÃ -REGISTRUL AUTO
ROMÂN, cu sediul în Bucureºti, Calea
Griviþei nr. 391A, sectorul 1, numãrul de
ordine la Registrul Comerþului
J40/5191/1992, C.U.I.: RO 1590236, cont:
RO57RNCB0086023664390001, BCR
Agenþia Griviþa, aduce la cunoºtinþa celor
interesaþi iniþierea procedurii de VÂNZARE
A UNUI IMOBIL CU DESTINAÞIA ”SEDIU
ADMINISTRATIV” SITUAT ÎN COMUNA
FLOREªTI, SATUL LUNA DE SUS,
STRADA ÎNTREPRINZÃTORILOR, NR. 6,
JUDEÞUL CLUJ. Imobilul este format din:
Teren intravilan în suprafaþã de 6177 mp;
Construcþie C1 în suprafaþã de 735 mp;
Construcþie C2 în suprafaþã de 379 mp;
Construcþie C3 în suprafaþã de 47 mp;
Construcþie extratabularã în suprafaþã 60
mp Imobilul este racordat la utilitãþi. Preþul
minim acceptat al licitaþiei cu plic închis este
2.802.000 RON fãrã TVA. Informaþii

suplimentare referitoare la imobil pot fi
procurate pânã la data de 16.09.2021 de la
Departamentul Logisticã din cadrul R.A.R.
–R.A. la telefon 021.202.7000/interior 8118.
Data limitã de depunere a ofertelor este
22.09.2021, ora 15. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Registratura R.A.R. –R.A.
din Bucureºti, Calea Griviþei nr. 391A,
sectorul 1. Numãrul de exemplare în care
trebuie depusã oferta: 1 exemplar. Data si
locul deschiderii ofertelor este 23.09.2021,
ora 10. Criteriul de adjudecare este preþul
cel mai mare. Nu se acceptã plata în rate. *

DOSAR nr. 279/2020 Data 27.08.2021
PUBLICATIE DE VANZARE MOBILIARA
Aducem la cunostinta generala ca in ziua de
22.09.2021 ora 12:00, va avea loc la sediul
biroului nostru, vanzarea la licitatie publica a
bunului mobil AUTOTURISM FORD
FOCUS TOURNIER AC BREAK serie sasiu
WF0NXXGCDN2Y23120, an fabricatie
2002, culoare ALBASTRU, numar de
inmatriculare BN81NUK (fara documente de
inmatriculare disponibile), proprietatea
debitorului DUMITRU Ioan, care datoreaza
creditorului SIDOR Vasile Emil cheltuieli de
judecata, conform titlului executoriu Sentinta
civi la nr. 838/2020 pronuntata de
Judecatoria Nasaud in Dosarul nr.
2250/265/2019, la care se adauga cheltuieli
de executare silita. Pretul de incepere a
licitatiei este de 1.100 euro (sau echivalentul
in lei la cursul BNR din ziua vanzarii).
Somam pe toti cei care pretind vreun drept
asupra bunului urmarit, descris mai sus, sa il
anunte pe executorul judecatoresc inaintea
datei stabilite pentru vanzare. Invitam pe toti
cei care doresc sa cumpere bunurile scoase
la licitatie publica sa se prezinte la data, locul
si ora stabilita, iar pana la aceasta data sa
prezinte oferte cumparare. Participantii la
licitatie trebuie sa consemneze la dispozitia
executorului judecatoresc, cel putin pana la
inceperea licitatiei, o garantie de cumparare
de cel putin 10% din pretul de incepere al
licitatiei pentru bunul mai sus aratat. Sumele
vor f i consemnate in conturi le de
consemnare deschise la BRD SOCIETE
GENERALE: RO77 BRDE 060S V164 5189
0600 - cont in LEI sau RO32 BRDE 060S
V201 3685 0600 - cont in EURO, conturi
deschise pe seama si la dispozitia BEJ
BUTA DUMITRU MIREL. Creditorii sau
creditorii intervenienti nu au obligatia de a
depune garantia de participare. Executor
Judecatoresc BUTA DUMITRU MIREL. *

PUBLICATIE DE VANZARE Nr.
153/27.08.2021 FEACONSULT IPURL cu
sediul in Tg. Jiu, str. Victoriei, nr. 106, jud.
Gorj, având CUI 17142239, nr. RSP 0161, in
calitate de lichidator judiciar al debitorului
Darmirektrans SRL cu sediul in mun. Tg. Jiu,
str. Unirii, bl.2, sc.1, etaj 6, ap.21, jud. Gorj,
având nr. ORC J18/495/2012; CUI RO
30583100 numita prin incheierea nr. 02 din
27.01.2020 pronunþatã de Tribunalul Gorj,
Secþ ia a II a Civi la în dosarul nr.
135/95/2020, anunþa scoaterea la vânzare
prin licitaþie publica cu strigare în la data de
27.09.2021, ora 10.00, licitaþia urmând sã fie
reluatã în fiecare zi de luni, ora 10 pânã la
adjudecarea bunului – pretul este redus cu
25% fata de cel din raportul de evaluare.
Licitaþia se va desfãºura în conformitate cu
hotãrârile Adunãrii Generale a Creditorilor
din data de 08.07.2021, la sediul
lichidatorului judiciar din Tg. Jiu, str.
Victoriei, nr. 106, jud. Gorj pentru urmãtorul
bun mobil: NR. ACTIV DENUMIRE ACTIV-
DESCRIERE Preþ de pornire (lei fãrã TVA)
1. a. Bun mobil Autoutilitra, marca ford,
caroserie furgon 3+1 dubla spate usi, tip
varianta Fady/Tranzit, nr. identificare
WFOLXXTTFL5A53944, an fabricatie 2005,
nr. omologare FBFR2Z0011T4AE3, sursa
motorina, masa autorizata 4250, motor
2402cm3, nr. axe 2, tractiune spate, culoare
Alb, nr. HD 71 REK. 15.525 lei Bunul
urmeazã sa fie vândut liber de sarcini
conform art. 53 din legea 85/2006.
Persoanele care pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmeazã a fi scoase la vânzare
au obligaþia sub sancþiunea decãderi, sã
facã dovada acestui drept cu o zi înainte de
licitaþie. Poate participa la licitaþie orice
persoanã fizicã sau juridicã care depune cu
o zi înainte de desfãºurãrii licitaþiei, ora
16.00, la sediul lichidatorului judiciar din
mun. Tg. Jiu, str. Victoriei, nr. 106, jud. Gorj
urmãtoarele documente: Cerere de
participare la licitaþie, Dovada achitãrii
caietului de sarcini (regulament de vânzare,
raport de evaluare) cu chitanþa la sediul
lichidatorului sau în contul lichidatorului
judiciar FEACONSULT IPURL nr.
RO56BUCU1952234504029RON, valoare
1.000 lei. Dovada depunerii garanþiei de
participare in cuantum de 10% (RON, fãrã
TVA) din valoarea de pornire a activului
l ic i tat , în contul de l ichidare nr.
RO92BUCU1952235342667RON deschis
la ALPHA BANK SA Tg. Jiu, având ca
beneficiar S.C. Darmirektrans S.R.L
Împuternicire acordatã persoanei care
reprezintã participantul la licitaþie, dacã este
cazul, Neprezentarea de cãtre potenþialii
cumpãrãtori a oricãruia dintre documentele
prevãzute în anunþul de vânzare conduce la
eliminarea acestora de la licitaþie publicã
deschisã. Persoanele juridice ºi fizice
strãine pot part ic ipa la l ic i taþ ie cu
respectarea prevederilor legale în vigoare
privind circulaþia juridicã a terenurilor. În
cazul în care din conþinutul documentelor
solicitate nu rezultã îndeplinirea condiþiilor
prevãzute în anunþul de vânzare, potenþialii
cumpãrãtori vor f i el iminaþi. Pentru
documentele solicitate în copie la începutul
ºedinþei de licitaþie publicã deschisã se vor
prezenta originalele pentru conformitate.
LICITAÞIA VA AVEA LOC LA SEDIUL
LICHIDATORULUI JUDICIAR DIN MUN.
TG. JIU, STR. VICTORIEI, NR. 106, TG.
JIU, JUD. GORJ, ÎN DATA DE 27.09.2021,
ORA 10, URMÂND A FI RELUATA ÎN
FIECARE ZI DE LUNI PÂNÃ LA
VÂNZAREA ACTIVULUI. Componenþa ºi
descrierea bunurilor scoase la vânzare sunt
cuprinse în caietele de sarcini, care se pot
procura de la sediul lichidatorului judiciar, în
fiecare zi de luni pânã vineri, orele 08.00 –
16.00. Relaþii suplimentare se pot obþine la
telefoanele: 0253 224303, 0726 670836.
Lichidator judiciar Feaconsul IPURL. *

PUBLICATIE DE VANZARE Nr.
152/27.08.2021 FEACONSULT IPURL cu
sediul in Tg. Jiu, str. Victoriei, nr. 106, jud.
Gorj, având CUI 17142239, nr. RSP 0161, in
calitate de lichidator judiciar al debitorului
Darmirektrans SRL cu sediul in mun. Tg. Jiu,
str. Unirii, bl.2, sc.1, etaj 6, ap.21, jud. Gorj,
având nr. ORC J18/495/2012; CUI RO
30583100 numita prin incheierea nr. 02 din
27.01.2020 pronunþatã de Tribunalul Gorj,
Secþ ia a II a Civi la în dosarul nr.
135/95/2020, anunþa scoaterea la vânzare
prin licitaþie publica cu strigare în la data de
27.09.2021, ora 9.00, licitaþia urmând sã fie
reluatã în fiecare zi de luni, ora 09 pânã la
adjudecarea bunului – pretul este redus cu
25% fata de cel din raportul de evaluare.
Licitaþia se va desfãºura în conformitate cu
hotãrârile Adunãrii Generale a Creditorilor
din data de 08.07.2021, la sediul

lichidatorului judiciar din Tg. Jiu, str.
Victoriei, nr. 106, jud. Gorj pentru urmãtorul
bun mobil: NR. ACTIV DENUMIRE ACTIV-
DESCRIERE Preþ de pornire (lei fãrã TVA)
1. a. Bun mobil Mibrobuz, marca ford,
caroserie 1 vol. .3+1 usi, tip varianta tranzit
2.4 TDI, nr. identificare WFOLXXGBF
L2L55797, an fabricatie 2002, nr. omologare
BOFR111G12A42E3, sursa motorina,
masa autorizata 3500, nr. de locuri 16, motor
2402cm3, nr. axe 2, tractiune spate, culoare
Alb, nr. HD 75 REK. 11.850 lei Bunul
urmeazã sa fie vândut liber de sarcini
conform art. 53 din legea 85/2006.
Persoanele care pretind vreun drept asupra
bunurilor ce urmeazã a fi scoase la vânzare
au obligaþia sub sancþiunea decãderi, sã
facã dovada acestui drept cu o zi înainte de
licitaþie. Poate participa la licitaþie orice
persoanã fizicã sau juridicã care depune cu
o zi înainte de desfãºurãrii licitaþiei, ora
16.00, la sediul lichidatorului judiciar din
mun. Tg. Jiu, str. Victoriei, nr. 106, jud. Gorj
urmãtoarele documente: Cerere de
participare la licitaþie, Dovada achitãrii
caietului de sarcini (regulament de vânzare,
raport de evaluare) cu chitanþa la sediul
lichidatorului sau în contul lichidatorului
judiciar FEACONSULT IPURL nr.
RO56BUCU1952234504029RON, valoare
1.000 lei. Dovada depunerii garanþiei de
participare in cuantum de 10% (RON, fãrã
TVA) din valoarea de pornire a activului
l ic i tat , în contul de l ichidare nr.
RO92BUCU1952235342667RON deschis
la ALPHA BANK SA Tg. Jiu, având ca
beneficiar S.C. Darmirektrans S.R.L
Împuternicire acordatã persoanei care
reprezintã participantul la licitaþie, dacã este
cazul, Neprezentarea de cãtre potenþialii
cumpãrãtori a oricãruia dintre documentele
prevãzute în anunþul de vânzare conduce la
eliminarea acestora de la licitaþie publicã
deschisã. Persoanele juridice ºi fizice
strãine pot part ic ipa la l ic i taþ ie cu
respectarea prevederilor legale în vigoare
privind circulaþia juridicã a terenurilor. În
cazul în care din conþinutul documentelor
solicitate nu rezultã îndeplinirea condiþiilor
prevãzute în anunþul de vânzare, potenþialii
cumpãrãtori vor f i el iminaþi. Pentru
documentele solicitate în copie la începutul
ºedinþei de licitaþie publicã deschisã se vor
prezenta originalele pentru conformitate.
LICITAÞIA VA AVEA LOC LA SEDIUL
LICHIDATORULUI JUDICIAR DIN MUN.
TG. JIU, STR. VICTORIEI, NR. 106, TG.
JIU, JUD. GORJ, ÎN DATA DE 27.09.2021,
ORA 9.00, URMÂND A FI RELUATA ÎN
FIECARE ZI DE LUNI PÂNÃ LA
VÂNZAREA ACTIVULUI. Componenþa ºi
descrierea bunurilor scoase la vânzare sunt
cuprinse în caietele de sarcini, care se pot
procura de la sediul lichidatorului judiciar, în
fiecare zi de luni pânã vineri, orele 08.00 –
16.00. Relaþii suplimentare se pot obþine la
telefoanele: 0253 224303, 0726 670836.
Lichidator judiciar, Feaconsul IPURL. *
MAESTRO S.P.R.L. lichidator judiciar al
GENERAL TRADE S.R.L. organizeaza
licitatie publica in fiecare zi de joi, incepand
cu 09.09.2021, ora 14:00 pana la
adjudecare la sediul lichidatorului din
Constanta, str.Dr.Aristide Caratzalli nr.24,
pentru bunurile din patrimoniul General
Trade S.R.L.: Constructie situata in Port
Constanta dana 44 jud Constanta formata
din C1 cladire birouri, vestiare P1+P2 si C2
magazie depozitare in suprafata totala
construita la sol de 525,90 mp pret de
pornire la licitatie 710.640 lei; Mijloace fixe,
cu preturi de pornire la valoarea totala de
22.685,20 lei; Stocuri de materiale cu preturi
de pornire la valoarea totala de 17.875,22
lei. Preturile sunt fara TVA. Detali i
suplimentare, caietele de sarcini, conditiile
si regulamentul de participare la licitatie se
pot obtine de la sediul MAESTRO S.P.R.L.
Relatii suplimentare tel.0241.488238;
0241.488239. *
DEBITORUL SC IMAR MOB DESIGN SRL
societate in faliment, prin lichidator judiciar
DINU, URSE SI ASOCIATII SPRL, scoate la
vanzare:1. Bunuri mobile -pretul de pornire
este pretul stabilit prin Raportul de Evaluare,
pentru fiecare bun in parte (platibil in lei la
cursul BNR din data efectuarii platii).
2.Stocuri materii prime – se vand in bloc la
pretul de pornire total stabilit prin Raportul
de Evaluare. Pretul Caietului de Sarcini
este: -100 lei +TVA pentru oferte care
privesc bunuri cu un pret de pornire pana la
2.000 lei inclusiv; -500 lei +TVA pentru oferte
care privesc bunuri cu un pret de pornire
intre 2.000 lei si 10.000 lei inclusiv; -1.000 lei
+TVA pentru oferte care privesc bunuri cu un
pret de pornire peste 10.000 lei; Bunurilor li
se va aplica regimul de TVA conform
dispozitiilor Codului Fiscal. Prima sedinta de
licitatie a fost fixata la data de 21.09.2021
ora 15.00 iar daca bunurile nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii
vor avea loc in urmatoarele date:
28.09.2021, 05.10.2021, 12.10.2021 si
19.10.2021, ora 15.00 la acelasi pret de
pornire. Participarea la licitatie este
conditionata de: -consemnarea in contul nr.
RO96BACX0000001172434000 deschis la
UNICREDIT BANK ARAD pe seama
debitoarei SC IMAR MOB DESIGN SRL cel
tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita
pentru sedinta de licitatie, a garantiei de
10% din pretul de pornire al licitatiei;
-achizitionarea cel tarziu cu o zi inainte de
data si ora stabilita pentru sedinta de licitatie
a Caietului de sarcini. -pretul caietului de
sarcini se achitã prin OP in contul nr. RO43
INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la ING
BANK – Sucursala Dorobanti, pe seama
lichidatorului judiciar Dinu, Urse si Asociatii
SPRL sau in numerar la sediul lichidatorului
judiciar din Bucureºti, Str. Buzesti nr. 71, et.
5, cam. 504, sector 1. Toate sedintele de
l ic i tat i i se vor desfasura la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.
Buzesti nr. 71, et.5, cam. 504, sector 1.
Pentru relatii suplimentare sunati la telefon
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. *
DEBITORUL SC ANALEX CATERING SRL
societate in faliment, prin lichidator judiciar
DINU, URSE SI ASOCIATII SPRL, scoate la
vanzare: 1.Proprietate imobiliara – teren
intravilan in suprafata de 300 mp si
constructie (suprafata construita 123 mp)
situat in loc. Mogosoaia, str. Itr. Scolii nr. 3,
cvartal 18, parcela 5011, jud. Ilfov. Pretul de
pornire este de 37.492,7 euro (platibil in lei la
cursul BNR din data efectuarii platii). 2.Alte
bunuri mobile (mijloace fixe si obiecte de
inventar). Pretul de pornire este diminuat cu
65% fata de pretul stabilit prin Raportul de
Evaluare, pentru fiecare bun in parte (platibil
in lei la cursul BNR din data efectuarii platii).
Activelor ce urmeaza a fi valorificate li se va
aplica regimul de TVA conform dispozitiilor
Codului Fiscal. Pentru bunurile imobile,
pretul Caietului de sarcini este de 3.000 lei
+TVA/imobil. Pentru bunurile mobile
(mijloace fixe si obiecte de inventar), pretul
Caietului de Sarcini este: -100 lei +TVA
pentru oferte care privesc bunuri cu un pret

(continuare în pagina 7)
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de pornire pana la 2.000 lei inclusiv; -500 lei
+TVA pentru oferte care privesc bunuri cu un
pret de pornire intre 2.000 lei si 5.000 lei
inclusiv; -1.000 lei +TVA pentru oferte care
privesc bunuri cu un pret de pornire intre
5.000 lei si 10.000 lei; -2.000 lei +TVA pentru
oferte care privesc bunuri cu un pret de
pornire peste 10.000 lei; Prima sedinta de
licitatie a fost fixata la data de 22.09.2021
ora 15.30 iar daca activele nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii
vor avea loc in urmatoarele date:
29.09.2021, 06.10.2021, 13.10.2021,
20.10.2021, 27.10.2021, 03.11.2021,
10.11.2021, 17.11.2021 si 24.11.2021 ora
15.30 la acelasi pret de pornire. Participarea
la l ic i tat ie este condit ionata de:
-consemnarea in contul nr. RO54 BUCU
1332 2353 4007 2RON deschis la Alpha
Bank Romania pe seama debitoarei SC
ANALEX CATERING SRL cel tarziu cu o zi
inainte de data si ora stabilita pentru sedinta
de licitatie, a garantiei de 10% din pretul de
pornire al licitatiei; achizitionarea cel tarziu
cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru
sedinta de licitatie a Caietului de sarcini.
Pretul caietelor de sarcini se achitã prin OP
in contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051
3726 deschis la ING BANK – Sucursala
Dorobanti, pe seama lichidatorului judiciar
Dinu, Urse si Asociatii SPRL sau in numerar
la sediul lichidatorului judiciar din Bucureºti,
Str. Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 504, sector 1.
Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Str. Buzesti nr. 71, et.5, cam. 504, sector 1.
Pentru relatii suplimentare sunati la telefon
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. *

PUBLICAÞIE DE VÂNZARE S.C.
RADOMIHCONS S.R.L. reprezentatã prin
lichidatorul judiciar LEX FORI S.P.R.L.,
organizeaza începând cu data de
07.09.2021, fiecare maþi orele 11:00, la
sediul l ichidatorului judiciar din
Miercurea-Ciuc, str. Tudor Vladimirescu, nr.
47, jud. Harghita, licitatie publicã pentru
vânzarea bunurilor mobile aflate în
patrimoniul debitoarei, respectiv: a)
Buldoexcavatorul marca JCB tip 4CX
14H4WM, având nr. ident i f icare:
JCB4CX4WV02257559, an fabricatie 2013,
carburant motorinã, masa proprie 8860 kg,
putere maximã KW 81, serie motor
SD320/40640U2499013, în stare
satisfãcãtoare (pompã echipamente
blocatã, nefuncþional, uzurã avansatã
anvelope) la preþul de pornire de 120.730,00
lei, exclusiv T.V.A. b) Încãrcãtorul frontal cu
braþ telescopic, marca JCB, tip. 531-70,
având nr. identificare: JCB5AATGL0
2148670, an fabricatie 2012, carburant
motorinã, masã proprie 7000 kg, putere
maximã KW 81, serie motor
SD320/40447U2389012, în stare
satisfãcãtoare (sistem hidraulic defect,
nefuncþional din 2019, necesitã înlocuire
uleiuri, filtre, uzurã anvelope) la preþul de
pornire de 97.378,20 lei, exclusiv T.V.A. c)
Vibrocompactorul marca JCB VIBROMAX,
tip VMT 260, având nr. identificare: JCB
2802424, având an fabricatie 2012,
carburant motorinã, masa proprie 2600 kg,
putere maximã 24,4 KW, în stare
satisfãcãtoare (pompa mars defectã) la
preþul de pornire de 31.461,30 lei, exclusiv
T.V.A. d) Sistemul panouri fotovoltaic, fãrã
acumulator, nefuncþionabil la preþul de
pornire de 35.484,30 lei, exclusiv T.V.A. În
vederea participãrii la licitaþie, participanþii
vor depune dovada achitãrii taxe de
participare în sumã de 500 lei, a caietului de
sarcini în sumã de 952,00 lei ºi o garanþie de
10% din preþul minim stabilit pentru bunurile
care se doresc a fi achiziþionate, cel târziu
pânã la data de 06.09.2021. Informatii
suplimentare la telefon/fax 0266-372216;
0756-069.780. *

ANUNÞ licitaþie publicã deschisã cu
str igare/negociere directã nr.351/
25.08.2021 S.C. MARION INVEST TRADE
94 S.R.L. CUI 5988154- J15/830/2009.
Lichidatorul judiciar C.I.I. CIOCÃNEL ION al
S.C. MARION INVEST TRADE 94
S.R.L,societate în faliment conform Legii
nr.85/2006, dosar nr.4573/120/2010,
Tribunalul Dâmboviþa, organizeazã licitaþie
publicã deschisã cu strigare/negociere
directã, în continuare la anunþul din
17.07.2020, în vederea valorificãrii la preþuri
de lichidare, a urmãtoarelor bunuri din
patrimoniul societãþii: I. bunuri imobile
Crangurile: A. a)teren intravilan Crangurile
-suprafata [mp] =1801, nr. cadastral 335, nr.
carte funciarã 152, preþ =26.657,60 lei, ºi b)
construcþiile amplasate pe acest teren:
-construcþie fabrica de lapte veche
-dezafectatã(amenjatã ca spaþiu de locuit)
-suprafata construitã[mp]- C1 (construþie
P+E)=222 m.p.=92.480 lei +C2
(depozit)=41 mp =5.424 lei, Preþ total
C1+C2= 97.904 lei +TVA, calculatã în
condiþiile prevãzute de lege; B. a) teren
intravilan Crangurile -suprafata [mp] =2006,
nr. cadastral 366, preþ =37.115 lei, ºi b)
construcþii în suprafaþã totalã de 926,17 mp
amplasate pe acest teren: -construcþie
fabrica de lapte nouã: fabricã de lapte
+spaþiu de birouri monobloc- categorie de
înãlþime- parter- suprafaþã construitã 827,42
mp, spaþiu de birouri P+2E, suprafaþa
construitã ac -98,75 mp, preþ =468.208 lei
+TVA, calculatã în condiþiile prevãzute de
lege. Preþ total bunuri imobile(A+B)=
622.462,40 lei, plus TVA, calculatã în
condiþiile prevãzute de lege. II. Bunuri
mobile: instalatii ºi utilaje pentru procesarea
laptelui, fac parte dintr-o linie de fabricaþie cu
capacitatea de procesare de 15.000 l/zi ºi
este formatã din: masinã de ambalat iaurt,
maºina ambalat brânzã cremã vaci,
instalaþie de rãcire, instalaþie frig lactate,
instalaþie apã-gheaþã, instalaþie climatizare,
ob. inventar, div. aparate laborator lactate
etc.). Preþ total bunuri mobile =19.220 lei,
plus TVA, calculatã în condiþiile prevãzute
de lege. III Autovehicule -autoutilitara Dacia
B-86-MLF, AN PIF 2006 –preþ =940 lei,
Dacia drop side frig -B-81-FLM, AN PIF
2002-preþ =1.610 lei, Dacia drop side frig
–B-82-FLM, AN PIF 2006- preþ =1.133,60,
Dacia drop side frig B-84-MLF, AN PIF
2004- preþ =1.291,20 lei, Dacia drop side frig
–B-82-MLF, AN PIF 2006- preþ =1.133,60
lei, autoturism Matiz B-61-FLM, AN PIF
2005- preþ =527,20 lei, autoturism Matiz
B-62-FLM, AN PIF 2005– preþ =527,20 lei,
autoturism Matiz B-63-FLM, AN PIF 2005–
preþ =527,20 lei, autoturism TICO B-20-NIO,
AN PIF.2006, preþ=270,40 lei, autoturism
Ford Transit, AN PIF 2006, preþ=300 lei. Preþ
total autoturisme(III) =8.261,60 lei +TVA,
calculatã în condiþiile prevãzute de lege. Preþ
total I+II+III =663.852,80 lei, plus TVA,
calculatã în condiþiile prevãzute de lege.
Vânzarea bunurilor mobile se va face în bloc
ºi/sau pe active funcþionale ºi/sau la bucatã,
prin licitaþie publicã deschisã cu strigare
ºi/sau negociere directã, care va avea loc în
data de 09.09.2021, orele 14, ºi se va repeta

pe data de: 23.09.2021, 07.10.2021,
21.10.2021, 04.11.2021, la adresa de
corespondenþã a lichidatorului judiciar, din
Târgoviºte, B.dul Independenþei nr.30, Bloc
1 IUP, AP.49, Jud. Dâmboviþa, în acelaºi loc
ºi la aceiaºi orã, iar vânzarea bunurilor
imobile se va face în bloc ºi/sau pe active
funcþionale ºi/sau la bucatã, prin licitaþie
publicã deschisã cu strigare ºi/sau
negociere directã, care va avea loc în data
de 23.09.2021, orele 14, ºi se va repeta pe
data de: 07.10.2021, 21.10.2021,
04.11.2021, în acelaºi loc ºi la aceiaºi orã.
Toþi cei care posedã un drept real asupra
bunurilor scoase la vânzare, au obligaþia sub
sancþiunea decãderii, sã facã lichidatorului
dovada acestuia pânã în preziua licitaþiei. În
vederea participãrii la licitaþie/vânzare prin
negociere directã, ofertanþii vor achiziþiona
caietul de sarcini ºi vor depune cu cel puþin o
zi înainte de data licitaþiei o cauþiune
reprezentând 10% din preþul de pornire al
licitaþiei, plata urmând a fi fãcutã în contul
curent de lichidare nr. RO69BACX0000
001837424000, deschis de lichidatorul
judiciar pe numele S.C. MARION INVEST
TRADE 94 S.R.L, la UNICREDIT BANK,
SUC. CARAIMAN, B-DUL INDEPEN-
DENÞEI, TÂRGOVIªTE, JUD.
DÂMBOVIÞA. Relaþii suplimentare la
lichidator- C.I.I. Ciocãnel Ion, cu adresa de
corespondenþã în Târgoviºte, B-dul
Independenþei, nr.30, bloc 1 IUP, AP.49, tel.
mobil: 0787826237, e-mail: stefjus_lichidare
@yahoo.com; adresã web: www.stefjus.ro.
Lichidator judiciar. C.I.I. Ciocãnel Ion. *

OMEGA S.P.R.L. IASI, pentru debitorul
S.C. KARLAGI NEW CONCEPT S.R.L.
BOTOSANI, CUI 29338035, J07/389/2011,
organizeaza in zilele de 14.09.2021,
ora:09:00; 28.09.2021, ora:09:00;
12.10.2021, ora:09:00; 26.10.2021,
ora:09:00 si 09.11.2021, ora:09:00, la biroul
lichidatorului din Iasi, str. Grigore Ureche
nr.3, bl. Gh. Sontu, parter, licitatii publice cu
strigare pentru vanzarea utilajelor si
masinilor din industria usoara prezentate in
Anexa nr.1 la regulamentul de vanzare
(stocuri de materii prime, masini de cusut si
alte instalatii pentru croitorie). Pretul de
pornire a licitatiilor este 32.672,00 lei, la care
se adauga TVA. Detalii suplimentare pe
site-urile www.omega-sprl.ro si www.licitatii-
insolventa.ro. *

PUBLICATIE DE VANZARE 334/
27.08.2021. PROF CONSULT INTER-
NATIONAL IPURL, lichidator judiciar al
debitoarei EVITA MEDICAL SRL-in
faliment, CUI 21753486, in dosarul
nr.34049/3/2018, aflat pe rolul Tribunalului
Bucuresti, organizeaza licitatie publica, cu
strigare, pentru vanzarea bunurilor: 1.
Autoturism marca Hyundai Accent, an 2005,
1341CMC, pret pornire 2.670 LEI+TVA
19%. 2. Autoturism marca Opel Corsa, an
2006, 1229CMC, pret pornire 2.160
LEI+TVA 19%. 3. Electrocardiograf, pret
pornire 331,20 LEI+TVA 19%. 4. Laptop Dell
Vostro, pret pornire 345 LEI+TVA 19%. 5.
Birou, pret pornire 533,40 LEI+TVA 19%. 6.
Laptop, pret pornire 300,60 LEI+TVA 19%.
7. Birou 6836, pret pornire 197,40 LEI+TVA
19%. 8. Masa consiliu (mobilier Braila), pret
pornire 963 LEI+TVA 19%. 9. Biblioteca
(mobilier Focsani), pret pornire 1.091,40
LEI+TVA 19%. 10. Sistem Asus, pret pornire
248,40 LEI+TVA 19%, cu un pas ascendent
de 100 LEI. Licitatia va avea loc in data de
09.09.2021, ora 14:00, la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, str.
Ienachita Vacarescu nr.18, etaj 2, sector 4.
In caz de neadjudecare, licitatia se repeta in
datele 16.09.2021, 23.09.2021, 30.09.2021
si 07.10.2021, ora 14:00, avand acelasi pret
de pornire a licitatiei. Conditi i le de
participarea la licitatie sunt cele precizate in
Dosarul de prezentare al bunurilor, care
poate fi achizitionat pentru suma de 119 LEI,
de la sediul lichidatorului judiciar. Dosarul de
participare intocmit de ofertant se va
transmite la sediul lichidatorului judiciar,
pana cel tarziu ora 12:00 din data sedintei de
licitatie. Informatii suplimentare la telefon
0744.331.685. *

CAPITAL INSOL SPRL FILIALA BACÃU
organizeazã la sediul ales din Târgu Neamþ,
str. M. Sadoveanu, 39, licitaþii publice/
vânzãri directe, privind bunurile societãþilor
aflate în lichidare, astfel: A. În ziua de
03.09.2021 ora 15:00 pentru vânzarea
bunurilor debitoarei ANTON ELECTRO-
SERV SRL Târgu Neamþ, 1. Imobil sediu ºi
halã producþie P+E în suprafaþã de 145 mp
ºi terenul aferent de 420 mp, str. Viilor, nr.6
–107.400 lei. 2. Teren intravilan, str. Viilor
nr.10 în suprafaþã de 700 mp, cu deschidere
la str. de 4ml ºi Teren arabilinvestiþie în
suprafaþã de 4829 mp în str. Viilor nr.3 pe
care sunt amplasaþi 12 stâlpi metalici de 4 m
înalþime fundaþie beton-275.700 lei. Pentru
bunurile care nu se vor vinde se va organiza
în aceleaºi condiþii o licitaþie suplimentarã la
17.09.2021. B.În ziua de 14.09.2021 ora
15:00, pentru vânzarea bunuri SC CVB
CENTEA SRL Rãuceºti, jud. Neamþ, 1.
Construcþie agrofermã modularã taurine în
supãrafaþã de 448 mp edificatã în anul 2007
pe fundaþie din beton armat, pereþi ºi
acoperiº din panouri sandwich, dotatã cu
hidrofor ºi instalaþie elctricã, tâmplãrie PVC,
autorizatie de construire nr. 21/3.04.2007,
împreunã cu suprafaþa de 4084 mp teren
aferent, întabulate în CF502012
Ungheni-preþ de începere 84.516 lei. 2.
Construcþie agrofermã modularã taurine în
suprafaþã de 454 mp edificatã în anul 2009,
împreunã cu terenul aferent de 5000 mp,
respect iv suprafaþa 1264 mp teren
curþi-construcþii ºi 3736 mp teren arabil,
întabulate în CF50073 Ungheni- preþ de
începere 85962 lei. 3.Autoutilitara FORD-
furgon, NT-09-UTF, FAF6/QVFABA
/TRANSIT WFOXXXTTFX6G52801,
fabricatã în anul 2006, 2198 cmc preþ de
începere 8.940 lei, exclusiv TVA,
4.Autout i l i tara Ford FAF6/QVFABA
/TRANSIT) WFOAXXGBVATB 3305
–furgon, fabricatã în anul 1996,
NT-09-GUG, 2496 cmc, nefuncþionalã, preþ
de începere 7450lei. 5.Bazin inox
termoizolant 500 l -preþ de începere 120 lei.
6.Remorcã The Win 140-59 cu o valoare
facturatã de 67.500 lei º i valoare
neamortizatã de 11.250 lei, preþ de începere
5625 lei. Bunurile de la pct.3-7 se vând prin
l icitat i i publice conform Codului de
procedurã civilã, chiar dacã de prezintã un
singur ofertant ºi la cel mai mare preþ oferit.
C. La data de 14.09.2021, ora 15:00 pentru
vânzarea bunuri lor SC PROD ABC
COMPANY SRL Grumãzeºti, jud. Neamþ,
astfel: 1.Activ imobiliar FABRICA DE
PROCESARE A LAPTELUI -preþ de
începere licitaþie în bloc 656938 lei, compus
din urmãtoarele activ: a).Imobil format din
teren intravilan în suprafaþã de 1.271 mp,
categoria de folosinþã curþi-constructii
împreunã cu construcþia C1- fabrica de
produse lactate P+1, în suprafaþã construitã
de 808 mp, suprafaþã desfasuratã de 1.616
mp ºi suprafaþã utilã de 1.454 mp, (preþ
480.000 lei). b).Bunuri mobile reprezentând
maºini ºi utilaje (53 buc), specifice prelucrãrii
laptelui, ambalãrii ºi pãstrãrii produselor din

lapte, mobilier, aparaturã, biroticã ºi obiecte
de inventar specifice prelucrãrii laptelui (preþ
146 038 lei). c).Activ imobiliar Staþie de
epurare, compus din Teren intravilan în
suprafaþã de 339 mp,curþi-construcþii
împreunã cu construcþia C1- Staþie epurare
în suprafaþã de 20 mp ºi instalaþia tehnicã
aferentã funcþionãrii staþiei de epurare (preþ
30.900 lei). 2.Separat de vânzarea în bloc,
vindem Autout i l i tarã BA cisternã
WOLKSWAGEN, WV1ZZZ2DZ1H037804,
NT-42-ABC, 429.503 km, preþ 4.260 lei. D.
În ziua de 14.09.2021, ora 12:00 licitaþie
pentru vânzarea în bloc a activului imobiliar
FERMA DE SUINE Corola (construcþii,
utilaje/mobilier ºi terenul aferent) întabulat în
CF 63827 din satul Cârligi, comuna Filipeºti,
jud. Bacãu, amplasat la 120 m de drumul
european E85, la preþul de 1.973.549 lei,
format din urmãtoarele bunuri: -Hala suine
–63827-C1, cu un regim de înãlþime P,
construitã în anul 2008, în suprafaþã de 1499
mp, fundaþii din beton, structura cadre din
beton, pereþi exteriori deschiºi, ce au un
sistem de aerisire cu prelatã, planºee din
panouri sandwich, învelitoare din tabla,
pardoseli din beton cu fante de scurgere cu
un bazin de dejecþie. -Cladire administrativã-
63827-C2, în suprafaþã de 222 mp, cu un
regim de înãlþime P, construitã în 2008, pe
fundaþii din beton, structura din beton,
compartimentãri din BCA, învelitoare tip
ºarpanta cu tablã, tâmplãrie interioarã ºi
exterioarã din PVC cu geam termopan,
gresie ºi parchet, faianþã în spaþiile umede,
încãlzire CT pe curentelectric, boiler electric,
instalaþie de A.C., de care este lipitã halã
depozit în suprafaþã de 300 mp, cu pereþi din
tablã cutatã ºi învelitoare tip ºarpanta cu
tablã. -Douã silozuri 63827-C3, construite in
2008, cu fundaþ i i din beton, tabla
galvanizata, pardoseli beton, ce conþine
elevator, ºnec vertical, melc transport,
uscãtor, gura alimentare, selector cu aria
construitã de 73 mp fiecare, 700 tone
fiecare, -Teren curþi-construcþii ºi arabil în
suprafaþã de 22.911 mp, cu acces pe drum
public pe distanþa de 120 m pânã pe E85.
Imobilele dotate cu curent electric cu
transformator în curte, apã hidrofor, aer
condiþionat, alei betonate, împrejmuire plasã
sârmã ºi porþi acces. -34 bunuri mobile,
utilaje, aparaturã, obiecte de inventar,
obiecte sanitare. În cazul în care bunurile nu
vor fi vândute în aceste condiþii se va
organiza o licitaþie la data de 30.09.2021 la
ora 15:00 la sediul debitoarei. E. La data de
14.09.2021 ºi 24.09.2021 ora 12:00 licitaþie
publicã pentru vânzarea construcþiei din
panouri tip sadvich, spãlãtorie auto,
vulcanizare auto, birou ºi bar în suprafaþã de
304 mp, platformã betonatã ºi împrejmuire,
situate în Târgu Neamþ str. M. Sadoveanu,
nr.152 (fãrã teren), aparþinând S.C. BUTAN
TRANS SRL, preþ de pornire 143.489 lei. F.
În ziua de 03.09.2021 ora 15:00 licitaþie
publicã cu strigare în sens ascensiv, pentru
vânzarea în bloc bunuri AGROINSTAL
EUROFERM SRL: -Teren intravilan1536
mp,Teren intravilan 1257 mp,Teren
intravilan 250 mp, Structurã metalicã,Gard
cornier ºi tablã.Ventilator set 5bc, Pat
odihna taurine, Adapatoare Suevira
Adapatoare Suevira,Agregat de muls
3Y/S,Agregat de muls 3Y/S,Aparat de
muls,Aparat de muls,Front furajare,Front
furajare set 50 bc.,Mixer distrib. Wydale,Pat
odihnã vaci,Pat odihna Ecolatex,Plug
Raclor,Stand muls 2x4 standa,Ventilator
grajd,Lacto Scan,Separator set 50
buc.Separator cusetã 22buc.,Auto
Volkswagen Golf,Farmnavigator G6,
Mobilier birou,Pachet solar PPIB 29-500-4
panouri,Tamplãrie,Umidometru,Licenþã
software taurine,Furaje siloz. Preþul de
începere al licitaþiei este de 113.490 lei. În
cazul bunurilor care nu se vor vinde în
aceste condiþii, vânzarea va fi reluatã în
aceleaºi condiþii în zilele de10, 17 ºi 24
septembrie 2021 respectiv în ziua de 1
octombrie 2021, orele 15:00. G. La data de
31.08.2021, ora 15:30, licitaþie pentru
vânzarea bunului SC TRUST CTC SRL,
respectiv Teren arabil extravilan în suprafaþã
de 8.060 mp Târgu Neamþ, situat înafara
oraºului între calea feratã Târgu
Neamþ-Paºcani ºi râul Ozana, în dreptul
localitãþii Blebea, CF 20481-51295, preþ de
pornire a licitaþiilor-17.930 lei. În cazul în
care bunul nu se va vinde în aceste condiþii,
se va organiza o altã licitaþie la data de
15.09.2021 ora 10:00. H. În fiecare zi de
vineri: -Teren intravilan intabulat comuna
Pânceºti, sat Pânceºti, jud. Neamþ 16.417
mp construibil,-preþ 125.000 lei. -Teren
intabulat-casa de vacanþã, pensiune-1500
mp intravilan în Tg.-Neamþ, zona Cetatea
Neamþului, cu investiþii pe el (iaz 150 mp cu
izvoare ºi peºte, foiºor hexagonal 12 locuri,
cu cãmin ºi pompã apã, temelie
hexagonalã- 6ml, grajd 15mp, 16000 euro.
-Teren arabil 11000 mp Rãuceºti, Neamþ, 25
m deschidere la drum pietruit la 500 m N de
DN Târgu-Neamþ-Paºcani, deasupra
livezii-3 euro. Informaþii 0740/952867,
stefannechitastefan@yahoo.com. *

PUBLICATIE DE VANZARE (extras) BEJ
Vasi l iu Constant in, pr in executor
judecatoresc Vasiliu Constantin, cu sediul in
mun. Piatra Neamþ, B-dul Decebal nr. 33, bl.
I3, parter + mezanin, ap. 61/1, jud. Neamþ,
tel 0333-408.952; fax: 0233-790.097,
anuntam ca în dosarul de executare nr.
301/2018, la data de 16.09.2021, ora 13.30,
va avea loc la sediul nostru, vanzarea la
licitatie publica a imobilului situat in
intravilanul satului Timisesti, comuna
Timisesti, judetul Neamt, inscris in cartea
funciara a comunei Timisesti sub nr. 50015,
nr. cadastral/topo 172, constituit din teren
arabil in suprafata de 1.200 mp, la preþul de
33.914 Lei. Preþul menþionat mai sus este
cel de începere a licitaþiei ºi reprezintã
valoarea de circulaþie a imobilului stabilita
prin expertizã. Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra imobilului urmarit
sa ne anunte inaintea datei stabilite pentru
vanzare. Invitam pe toti cei care doresc sa
cumpere imobilului urmarit silit se prezinte la
data, locul si ora stabilita pentru vanzare,
avand asupra lor cartea de identitate si pana
la aceastã data sa prezinte oferte de
cumparare. Ofertant i i t rebuie sa
consemneze la dispozitia executorului
judecatoresc, pana la termenul de vanzare,
o garantie de 10% din pretul de pornire a
licitatiei. *

PREMIER INSOLV SPRL Sibiu, în calitate
de lichidator judiciar al SC ANA OIL SRL
vinde la licitaþie publicã cu strigare
individualã urmatoarele autoturisme: -
SB-45-ANA DAEWOO ESPERO, an
fabricatie – 1997(nefunctional) cu preþul de
pornire de 1.026 lei+TVA, redus 40%; -
SB-15-ANA DAEWO LEGANZA,an
fabricaþie 1998(nefuncþional) cu preþul de

pornire de 1.440 lei+TVA,redus 40%; -
SB-95-ANA Mercedes S430, an fabricatie
2001- stare bunã, cu preþul de pornire de
6.120 lei+TVA,redus 40%; - SB-50-ANA
BMW X53/FA91/X5, an fabricatie-2005,
stare buna, cu preþul de pornire de 12.000
lei+TVA, redus 40%; - SB-37-ANA DACIA
Dropside (Papuc) 1,9 D 4X4, an fabricatie
2003(nefuncþional), cu pretul de pornire de
2.040 lei+TVA, redus 40%. De asemenea,
vinde prin licitatie publicã cu strigare, ÎN
BLOC pe cele doua categorii: - 10
autotractoare MAN-7an fabricatie 2007 si 3
an fabricatie 2004 si 15 semiremorci
cisterna (SCHRADER, ELLINGHAUS,
KAESSBOHRER),an fabricaþie 1992-2002,
cu preþul de pornire de 268.740 lei+TVA,
redus 40%. - pompe distr ibuitoare
carburanti, motopompe,aparaturã ºi
echipamente de bucatarie si de spãlãtorie
hotel, aparatura si mobilier de birou, mobilier
ºi dotãri camere hotel si alte obiecte de
inventar, cu preþul de pornire de 430.800 lei
+ TVA, redus 40%. Bunurile se aflã in mun.
Sibiu, sos Alba Iulia, nr.120 ºi pot fi vizionate
zilnic orele 8:00-16:00, tel 0755.032.041
Înscrierea la licitaþie se va face pânã în data
de 06.08.2021, ora 10 cu plata unei garanþii
de participare de 10% pentru fiecare
categorie de bunuri sau autoturism
individual, achitaþi în contul titularului SC
ANA OIL SRL, deschis la ALPHA BANK,
Sucursala Sibiu - IBAN RO97BUCU
1062235340170RON. Licitaþiile vor avea loc
în datele de 06, 07, ºi 08.09.2021, ora 14. la
sediul lichidatorului judiciar din Sibiu, str.
Criºanei nr.2. jud. Sibiu. Informaþi i
suplimentare: 0722193303. *

PREMIER INSOLV SPRL Sibiu, în calitate
de lichidator judiciar al SC VP TRADE
INTERNATIONAL SRL, vinde la licitaþie
publicã, ÎN BLOC pe fiecare din cele 4
categorii ºi individual autovehiculele,
bunuri le debitorului , constând în:
1).BUNURI MOBILE – MIJLOACE FIXE –
uti laje (echipamente,maºini) pentru
industria de marochinãrie - 37 poziþii, la
preþul de pornire de 336.992 lei+TVA, redus
cu 50%; 2). MATERII PRIME PENTRU
MAROCHINARIE (piele, adezivi, accesorii
etc.), la preþul de pornire de 396.130 (TVA
inclus), redus cu 50%; 3). MÃRFURI
MAROCHINÃRIE (agende, genþi, serviette,
poºete etc.) la preþul de pornire de 186.965
lei +TVA, redus cu 50%. 4). BUNURI
MOBILE – MIJLOACE FIXE – maºini de
cusut, de surfilat, de vopsit, de stanþat, de
croit ºi dispozitive specifice pentru confectii
pielãrie-marochinarie - 157 poziþii, la preþul
de pornire de 149.475 lei+TVA, redus cu
25%. 5) AUTOVEHICULE : autoutilitarã
FIAT DOBLO, an fabricatie 2015, BB furgon,
1598 cmc, diesel, capacitate 2465 kg, la
preþul de pornire de 19.182 lei+TVA, redus
cu 25%, autoturism VOLVO XC 90, 2992
cmc, benzinã, an fabricatie 2004, la preþul de
pornire de 12.543 lei + TVA, redus cu 25%.
Înscrierea la licitaþie se va face pânã în data
de 06.09.2021, ora 10 cu plata unei garanþii
de participare de 10.000 lei pentru fiecare
categorie de bunuri ºi 3.000 lei pentru
fiecare autovehicol, achitaþi în contul
titularului SC VP TRADE INERNATIONAL
SRL, deschis la INTESA SANPAOLO BANK
- IBAN RO89WBAN2511000033501519.
Licitaþiile vor avea loc în datele de 06, 07 si
08.09.2021, ora 15. la sediul lichidatorului
judiciar din Sibiu, str. Criºanei nr.2. jud.
Sibiu. Informaþii suplimentare: 0722193303. *

SC PROCON 16 SRL IN FALIMENT anunþã
vânzarea prin licitaþie publicã a bunurilor
(calculatoare, mobilier, plotter, staþie de
sortare casata etc.), preþul de pornire la
licitaþie 39.950 lei plus TVA. Caietul de
sarcini la sediul societãþii din Tg.Mureº,
str.Marton Aron, nr.3, ap.4. Licitaþiile - în
fiecare zi de vineri, orele 10,00 la sediul
lichidatorului. Informaþii tel.nr.265263554;
0723299897. *

SUBSCRISA TURMAC INSOLVENCY
IPURL, cu sediul profesional in Bucuresti,
Bd. Unirii, Nr.78, Bl.J2, sc.2, et.3, ap.39,
Sector 3, reprezentata prin asociat
coordonator Turmac Mihaela in calitate de
lichidator judiciar al debitorului NOVICIO
FOOD & BEVERAGE SRL, cu sediul in
Bucureºti, Sectorul 1, Strada PUÞUL LUI
ZAMFIR, Nr. 37, Biroul nr. 1, Etaj 3 avand
CUI 26455065, nr. de ordine in registrul
comertului : J40/640/2013, desemnat prin
sentinta civila din data de 20.10.2020,
pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Secþia
a VII-a Civila in Dosarul nr.290/3/2020,
anunta scoaterea la vanzare a bunurilor
mobile aflate in patrimoniul societatii
debitoare, respectiv: MOTOSTIVUITOR STI
la pretul de 1,580 lei +TVA , CLISEU
FLEXOGRAFIC LA pretul de 271 lei+TVA,
BANDA ALIMENTARE la pretul de 310 lei
+TVA, CUVA ALIMENTARE la pretul de 297
lei+TVA, BANDA PRELUARE la pretul de
259 lei+TVA , MASINA AMBALAT
AUTOMATA la pretul de 3,741 lei+TVA,
MASINA AMBALAT la pretul de 3,672
lei+TVA, FULL AUTOMATA E03 la pretul de
3,582 lei +TVA, PRINT HEAD la pretul de
595 lei+TVA, SUPORT FIXARE PRINT
HEAD la pretul de 129 lei+TVA, PRINT
HEAD la pretul de 595 lei+TVA, FULL
AUTOMAT la pretul de 10,976 lei+TVA,
CENTRALA TELEFONICA la pretul de 925
lei+TVA, MASINA AMBALAT FULL
AUTOMATA la pretul de 7,387 lei+TVA,
MASINA DE PALETIZAT la pretul de 3,174
lei+TVA, MASINA AMBALAT FULL
AUTOMATA la pretul de 7,387 lei+TVA,
BANDA TRANSPORTATOARE 1 la pretul
de 603 lei+TVA, BANDA TRANSPORTA-
TOARE 2 la pretul de 603 lei+TVA, BANDA
TRANSPORTATOARE 3 la pretul de 603
lei+TVA, BANDA TRANSPORTATOARE 4
la pretul de 1,151 lei+TVA, BANDA
TRANSPORTATOARE 5 la pretul de 1,151
lei+TVA, BANDA TRANSPORTATOARE
AUTOMATIZATA la pretul de 4,518
lei+TVA, IMPRIMANTA 4025C1106007 la
pretul de 1,301 lei+TVA, IMPRIMANTA
4025C1106008 la pretul de 1,301 lei+TVA,
IMPRIMANTA 4025C1106009 la pretul de
1,301 lei+TVA, COMPRESOR 300L la
pretul de 785 lei+TVA, SMART UPS APC
SUA5000RMI5U la pretul de 1,366 lei+TVA,
SERVER INTELSR2612URR XEON E5645
la pretul de 2,865 lei+TVA, DVR 1672 HDD
1TB la pretul de 580 lei+TVA, DVR 1672
HDD 1TB la pretul de 580 lei+TVA,
ELEVATOR DIN INOX la pretul de 4,064 lei
+TVA, SUPORT STRUCTURA METALICA
la pretul de 1,268 lei +TVA, SUPORT
BANDA TRANSPORTATOARE la pretul de
1,334 lei+TVA, BANDA TRANSPORTA-
TOARE CU RACLETI la pretul de 1,170
lei+TVA, SISTEM VENTILATIE HALA
PRODUCTIE la pretul de 6,335 lei+TVA,
PALET TRUCK ELECTRONIC la pretul de
2,936 lei+TVA, APPLE IPAD SMAR COVER
LEATHER la pretul de 45 lei+TVA, APARAT
SUDURA la pretul de 44 lei+TVA, SURSA
ALIMENTARE CAMERE la pretul de 197
lei+TVA, CAMERA SONY CCD 540 TVL la
pretul de 3,287 lei+TVA, SINGATOR P6 la
pretul de 98 lei+TVA, SAMSUNG GALAXY
S la pretul de 188 lei+TVA, TRANSPALET
MANUAL 22S4 la pretul de 144 lei+TVA,

OCHELARI DE VEDERE SI PROTECTIE la
pretul de 286 lei+TVA, HALAT SCURT
TERCOT ALB la pretul de 23 lei+TVA,
APARAT BANDA AMBALAJ la pretul de 22
lei+TVA, BANDA TRANSPORTATOARE
CU RACLETI 312280 la pretul de 45
lei+TVA, BANDA TRANSPORTATOARE
CU RACLETI 4150280 la pretul de 110
lei+TVA, BIROU NOVA B2V3 STEJAR la
pretul de 116 lei+TVA, CORP MOBIL NOVA
3 SERTARE STEJAR la pretul de 95
lei+TVA, DULAP ETAJERA RITMO NEGRU
la pretul de 59 lei+TVA, SCAUN PIELE ECO
la pretul de 100 lei+TVA, STOC OREZ;
ZAHAR; OTET; CACAO la pretul de 0 lei,
AUTOTRACTOR VOLVO la pretul de
18,561+TVA, SEMIREMORCA SCHMITZ la
pretul de 9,139+TVA. Mentionam faptul ca
asupra bunurilor mobile este instiuit
sechestru asigurator in vederea recuperarii
pagubei cauzate prin infractiuni, a confiscarii
speciale precum si a confiscarii extinse
asupra tuturor bunurilor immobile si
mobile(active corporale si necorporale,
mijloace fixe, vehicule, stocuri de marfuri,
inclusive cele date in custodie altor
persoane fizice sau juridice de catre Directia
de Invest igare a Infract iuni lor de
Criminalitate Organizata si Terorism
Structura Centrala, prin Ordonanta din data
de 23.07.2012 dispisa in dosarul penal
7/D/P/2012. Totodata precizam faptul ca
raportat la dispozitiile art. 91 din Legea
85/2014 si cele ale Deciziei nr. 1/2020,
pronuntata de ÎCCJ, in situatia adjudecarii,
bunurile nu sunt dobandite libere de sarcini,
ci masura asiguratorie penala ramane
inscrisa asupra bunuri lor si dupa
valorificarea acestora. Prima vanzare a
bunurilor se va organiza in data de
06.09.2021, ora 12.00, prin licitatie publica
cu strigare.In cazul in care bunurile nu se vor
vinde la primul termen de licitatie, se vor
organiza alte 4 sedinte de licitatie,
bisaptamanale, in datele de 10.09.2021,
13.09.2021, 17.09.2021 si 20.09.2021 la
aceeasi ora si in aceleasi conditii. Locul de
desfasurare al licitatiilor este la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii
nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3.
Relatii suplimentare se pot obtine la tel.
031.805.21.25. *

CASA DE INSOLVENTA STEGARU
SPRL in calitate de administrator
judiciar al SC MONDOSOFT ASTECH
SRL, organizeaza licitatie publica cu
st r igare pent ru va lor i f icarea
urmatoarelor imobile: 1.teren arabil in in
suprafata masurata de 1.924 cu nr. Ca-
dastral 37780 si CF : 37780 situat in
local i tatea Budest i , jud. Valcea,
proprietar fiind S.C. MONDOSOFT
ASTECH S.R.L. Pretul de pornire a
licitatiei este de 116.500 lei. 2. teren
arabil in suprafata masurata de 1.918 cu
nr. Cadastral 37772 si CF : 37772 situat
in localitatea Racovita, jud. Valcea,
coproprietari in cote de 1/2 fiind S.C.
MONDOSOFT S.R.L. s i S.C.
MONDOSOFT ASTECH S.R.L. Pretul
de pornire a licitatiei este de 58.100 lei (
1/2 din valoarea integrala a terenului de
116.200 lei). Garantia de participare la
licitatie, in cuantum de 10% din pretul de
pornire al licitatiei, se va vira in contul
IBAN : RO84 INGB 0000 9999 0140
9585 deschis la ING BANK-
SUCURSALA RM-VALCEA, beneficiar
SC Mondosoft Astech SRL. Persoanele
interesate sa participe la licitatie pot sa
achizitioneze Caietul de sarcini de la
sediu l adminis t ratorulu i judic iar .
Documentatia de inscriere la licitatie va
trebui depusa pana la ora 14,00 a
ult imei zi le lucratoare anterioare
sedintei de licitatie. Licitatia va avea loc
in data de 03.09.2021, ora 12.00, la
sediul administratorului judiciar CASA
DE INSOLVENTA STEGARU SPRL din
Bucuresti, b-dul. Mircea-Voda nr. 36, bl.
M6, sc. 2, et. 7, ap. 61, sector 3. Nu vor fi
admise la licitatie persoanele care nu au
depus pana la termenul l imi ta
documentele solicitate prin caietul de

sarcini. Informatii suplimentare pot fi
obtinute la : 0727846009 sau la adresa
de email iulius_stegaru@yahoo.com. *

PRIMARIA Mizil cu sediul in Mizil, B-dul
Unirii, nr. 14, scoate la licitatie in vederea
inchirierii, spatii comerciale cu suprafete
cuprinse intre 7.2 si 15.7 mp, situate in Str.
Blajului, f.n, (bazar textile langa ANAF), in
Orasul Mizil. Pretul de pornire al licitatiei va fi
5 euro/mp/luna conform HCL 94/
02.08.2012. Licitatia va avea loc pe data de
16.09.2021, orele 14:00. Ofertele vor fi
depuse pana la data de 15.09.2021, ora
12:00. Caietul de sarcini se poate
achizitiona de la sediul Primariei Mizil.
Contravaloarea acestuia se achita la
Casieria Primariei. Informatii suplimentare la
sediul Primariei Mizil. Eventualele litigii vor fi
solutionate de Tribunalul Prahova, sectia de
contencios administrativ. *
PUBLICAÞIE DE VÂNZARE Subscrisa,
Trust Insolvency S.P.R.L., cu sediul în
Bucuresti, str. Pitarul Hristache nr. 5, et.2,
Sector 1, fax: 031/436.26.79, e-mail:
office@trustinsolvency.ro, site: www.trust
insolvency.ro, înscrisã în Registrul Formelor
de Organizare sub nr. RFO II 0743,
reprezentatã prin practician coordonator
Marius Huþanu, în calitate de lichidator
judiciar al debitoarei S.C. AMRO INC S.A. cu
sediul social în Str. ªoseaua de Centurã nr.
65, fostã Tarlaua 22, Parcela 501/11, bl. I,
sc. A, parter, ap. 1, Popeºti Leordeni, jud.
Ilfov, înmatriculatã la Registrul Comerþului
sub nr J23/266/2011, având CUI 14901458,
conform Hotãrârii intermediare nr. 841/2021
din data de 11.03.2021, pronunþatã în
dosarul nr. 3576/93/2019, aflat pe rolul
Tribunalului Ilfov – Secþia Civilã, scoate la
vânzare prin licitaþie publicã bunurile aflate
în patrimoniul debitoarei, astfel: 1. Se
valorificã în bloc (subansamblu funcþional)
urmãtoarele active reprezentând Echipa-
mente tehnologice (maºini, utilaje) aferente
carierei de piatrã “Dealul Nisiparie-Gârvan”
situatã în jud. Tulcea: ? Transcontainere,
Bandã transportoare 1000, Bandã
transportoare, Ciur vibrator, Excavator
hidraulic, Concasor, Pompã de apã
Handling Fees , Aparat aer condiþionat,
Maºini de concasat piatra, Maºini de
concasat piatra, Transformator 1000 kva
20/0.4kva, Staþie de betoane, CEDOMAL
52, Cântar rutier Forti R598, Dulap comp.
275 kw regul. Forta MH12, Dulap comp. 275
kw fãrã regulator, Concasor Sandvik
Hidrocone, Crusher Type, Rezervor 9000
litri cu perete simplu, Rezervor 15000 litri - la
urmãtoarele valori de pornire reprezentând
100% din valoarea de piaþã stabilitã prin
raportul de evaluare realizat în procedurã:
Valoare de piaþã (RON) Valoare de piaþã
(EUR) TOTAL Active 357.510 72.569 2. Se
oferã spre spre vânzare produsele de
carierã aflate în jud. Tulcea, comuna Jijila,
sat Gârvan, în incinta Carierei “Dealul
Nisiparie-Gârvan” la urmãtoarele valori de
pornire: Denumire produs Codul articolului
Unitatea de masura Pret de vanzare
CRIBLURA 8/16 00000028 t 20 lei/to NISIP
0/4 00000029 t 20 lei/to STERIL 00000031 t
5.1 lei/ to CRIBLURA 16-31,5 00003029 t 15
lei/to Piatra Bruta t 18 lei/ to Participarea la
licitaþie este condiþionatã de avansarea
garanþiei de participare la licitatie de 10% din
preþul de pornire si de achitarea caietului de
sarcini in valoare de 1.000 Lei pentru
vânzarea în bloc. Licitaþiile se vor organiza în
urmãtoarele zile: 7, 14, 21 ºi 28 septembrie
2021 orele 14:00. Data limitã pentru
înscriere ºi transmitere a documentelor
necesare este în ziua premergãtoare
organizãrii licitaþiei, pânã la orele 16:00.
Relaþii suplimentare se pot obþine la telefon
0758.883.888 sau la e-mail: office@
trustinsolvency.ro. *
C.I.I.-LIAHU DORU organizeazã licitaþie
publicã, competitivã cu strigare pentru
vânzarea Imobilului, locuinþã temporarã
situatã în satul Graniceºti, Jud. Suceava,
construitã pe teren concesionat. Preþ de
pornire la licitatie 3.741,80 lei Exclusiv TVA.
Bunul este proprietatea S.C. ECO PLAI

(urmare din pagina 6)

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

LICITATII

(continuare în pagina 8)
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COTATII INTERNATIONALE

BUMBAC ICE (NYBOT) - 30.08.2021 (CENÞI/LIVRÃ)
Luna Deschidere Preþ

max. Preþ min. Preþ
închidere Ora Preþ

mediu Variaþie

decembrie 2021 94,81 94,97 93,8 94,15 03:50 - -0,69

martie 2022 93,8 93,99 92,95 93,14 03:50 - -0,69

mai 2022 93,2 93,23 92,3 92,5 03:50 - -0,68

iulie 2022 91,5 91,5 90,67 90,84 03:50 - -0,71

CURSUL DOLARULUI ÎN RAPORT CU MONEDELE DIN 135 DE ÞÃRI (30.08.2021)

Afganistan afghani 82,2561

Africa de Sud rand 14,6933

Albania leka 102,119

Algeria dinar 135,065

Angola kwanza 630

Arabia Sauditã riyal 3,74524

Argentina peso 97,4631

Armenia dram 480,769

Aruba florin 1,7955

Australia dolar 1,36672

Bahamas dolar 1

Bahrain dinar 0,37476

Bangladesh taka 83,7952

Barbados dolar 2

Belize dolar 1,97301

Bermude dolar 1

Bhutan ngultrum 73,343

Bolivia boliviano 6,73278

Botswana pula 11,0736

Brazilia real 5,20299

Brunei dolar 1,34509

Bulgaria leva 1,65758

Burundi franc 1,95855

Cambogia riel 4,01046

Canada dolar 1,26125

Cape Verde escudo 93,4504

Caraibele de Est dolar 2,7

Cehia coroana 21,8856

Chile peso 782,7

China yuan 6,4708

Columbia peso 3,82306

Coreea de Nord won 135

Coreea de Sud won 1,16123

Costa Rica colon 609,532

Croaþia kuna 6,34135

Cuba peso 25

Danemarca coroana 6,30129

Djibouti franc 177,71

Egipt lira 15,6679

Elveþia franc 0,91083

Emiratele Arabe
Unite

dirham 3,67263

Etiopia birr 45,4305

Fiji dolar 2,09066

Filipine peso 49,8066

Gambia dalasi 50,9075

Georgia lari 3,1

Ghana cedi 6,01709

Gibraltar lira 0,72602

Guatemala quetzal 7,56993

Guineea franc 9,72991

Guyana dolar 200,603

Haiti gourde 97,5982

Honduras lempira 23,4066

Hong Kong dolar 7,78671

India rupia 73,343

Indonezia rupiah 14,3074

Insula Sf, Elena lira 0,72602

Insulele Cayman dolar 0,83333

Insulele Comore franc 416,946

Insulele Falkland lira 0,72602

Insulele Maldive rufiyaa 15,2231

Insulele Seychelles rupie 132.753

Insulele Solomon dolar 8,03859

Iordania dinar 0,709

Irak dinar 1,43339

Iran rial 42,0250

Islanda coroana 126,351

Israel sekel 3,21515

Jamaica dolar 150,902

Japonia yen 109,83

Kazakhstan tenge 425,936

Kenya siling 108,919

Kuwait dinar 0,30015

Laos kip 9,37624

Lesotho loti 14,6933

Liban lira 1,50750

Liberia dolar 170,943

Libia dinar 4,5036

Macao pataca 8,02031

Madagascar ariary 3,87957

Malaiezia ringgit 4,19065

Malawi kwacha 805,578

Marea Britanie lira 0,72602

Maroc dirham 8,79609

Mauritania ouguiya 35,8983

Mauritius rupee 41,6982

Mexic peso 20,1786

Mongolia tugrik 2,62000

Mozambic metical 63,1

Myanmar kyat 1,62718

Namibia dolar 14,6933

Nepal rupie 117,087

Nicaragua cordoba oro 34,7321

Nigeria naira 411

Norvegia coroana 8,70073

Noua Zeelandã dolar 1,42498

Oman rial 0,38397

Pakistan rupie 165,519

Panama balboa 1

Papua Noua Guinee kina 3,44687

Paraguay guarani 6,82216

Peru noul sol 4,02379

Polonia zlot 3,87443

Qatar rial 3,62203

Republica
Dominicanã

peso 56,3979

Republica Moldova leu 17,4172

România leu 4,17827

Rusia rubla 73,2217

Serbia dinar 99,3179

Sierra Leone leone 10,2000

Singapore dolar 1,34509

Siria lira 512,795

Somalia siling 563,269

Sri Lanka rupie 198,461

Sudan lira 441

Suedia coroana 862.780

Surinam dolar 21,245

Swaziland lilangeni 14,6933

Taiwan dolar 27,8727

Tanzania siling 2,31634

Thailanda baht 32,4718

Tonga pa'anga 2,20104

Trinidad dolar 6,66277

Tunisia dinar 2,74532

Turcia lira 8,3236

Ucraina hryvnia 26,7765

Uganda siling 3,51847

Ungaria forint 295,59

Uruguay peso 42,2133

Vanuatu vatu 112,14

Venezuela bolivar 4,11114

Vietnam dong 22,7883

Zimbabwe dolar 361,9

Zona Euro euro 0,84751

CURSUL VALUTAR PE GLOB ÎN RAPORT CU EURO (30.08.2021)
Þara Moneda Cotaþia

Albania leka 120,4

Australia dolar 1,61208

Bulgaria leva 1,95583

Canada dolar 1,48704

Elveþia franc 1,07454

China yuan 7,62918

Cehia coroanã 25,5054

Danemarca coroanã 7,43539

Marea Britanie lirã 0,8564

Hong Kong dolar 9,18292

Croaþia kuna 7,47656

Ungaria forint 348,825

India rupie 86,4726

Þara Moneda Cotaþia
Japonia yen 129,51

Coreea de Sud won 1,36911

Kazahstan tenge 499,612

Norvegia coroanã 10,2665

Polonia zlot 4,57308

Rusia rubla 86,3296

Suedia coroanã 10,1823

Singapore dolar 1,58588

Turcia lira 9,81366

Taiwan dolar 32,8623

Ucraina hrivna 31,57

SUA Dolar dolar 1,17902

SUC DE PORTOCALE ICE (NYBOT) - 30.08.2021 (CENÞI/LIVRÃ)
Luna Deschidere Preþ

max.
Preþ
min.

Preþ
închidere Ora Preþ

mediu Variaþie

septembrie 2021 142,1 143,7 140,6 143,35 08:36 - -0,4

noiembrie 2021 146,05 146,7 143,7 146,3 08:38 - -0,95

METALE DE BAZÃ LME -30.08.2021 (DOLARI/TONÃ)
Aluminiu

aliaj
Aluminiu

primar Cupru Plumb
standard Nichel Cositor Zinc

Cumparare cash 2270 2673 9352 2459 18914 34452 2983

Vinzare/pret mediu cash 2270 2673 9352 2459 18914 34452 2983

Cumparare/3 luni 2270 2655 9345 2308 18889 33576 2995

Vinzare/3 luni 2270 2655 9345 2308 18889 33576 2995

Cumparare/15 luni 31781

Vinzare/15 luni 31781

METALE PREÞIOASE - 30.08.2021 ($/UNCIE TROY)
Luna Deschidere Preþ

max.
Preþ
min.

Preþ
închidere Variaþie

Aur CMX
septembrie 2021 1818,2 1820,3 1814,5 0,17 -2,1

Argint CMX
septembrie 2021 24,045 24,220 24,030 0,174 -0,032

1 uncie = 31 grame

PRODUSE PETROLIERE - 30.08.2021
Luna Deschidere Preþ

max.
Preþ
min.

Preþ
închidere Variaþie

Þiþei light NYM ($/BARIL)
octombrie 2021 69,30 69,64 67,67 67,94 -0,8

Þiþei brent ($/BARIL)
octombrie 2021 73,59 73,7 71,99 72,17 -0,53

Pãcurã NYM ($/GALON)
septembrie 2021 2,1299 2,1625 2,1119 2,1161 0,0069

Gaze naturale NYM ($/MMBTU)
octombrie 2021 4,499 4,526 4,426 4,44 0,052

CAFEA ICE (NYBOT) - 30.08.2021 (CENÞI/LIVRÃ)
Luna Deschidere Preþ

max.
Preþ
min.

Preþ
închidere Ora Preþ

mediu Variaþie

septembrie 2021 190,55 193,3 190,55 193,3 08:02 - 3,8

decembrie 2021 192,2 198,3 192 197,1 08:02 - 4,9

martie 2022 194,7 200,8 194,6 199,75 08:02 - 5

mai 2022 195,8 201,75 195,55 200,9 08:02 - 5,1

CACAO ICE NYBOT - 30.08.2021 (DOLARI/TONÃ)
Luna Deschidere Preþ

max.
Preþ
min.

Preþ
închidere Ora Preþ

mediu Variaþie

decembrie 2021 2575 2604 2575 2594 08:37 - 12

martie 2022 2603 2622 2597 2611 08:37 - 10

mai 2022 2595 2613 2593 2604 08:37 - 7

iulie 2022 2615 2629 2573 2587 08:37 - -32

CARNE CME - 30.08.2021 (CENÞI/LIVRÃ)
Luna Deschi-

dere Preþ max. Preþ min. Preþ
închidere Ora Preþ

mediu Variaþie

Vitã pentru îngrãºare
septembrie 2021 164,55 165,4 164,45 164,55 08:42 - -0,1

octombrie 2021 168,9 169,55 168,25 168,5 08:42 - 0,075

noiembrie 2021 170,65 171,15 169,825 170,075 08:42 - 0,125

ianuarie 2021 169,95 170,1 169 169,25 08:42 - 0,1

Vitã viu
august 2021 123,6 123,6 122,3 122,575 08:42 - 0,575

octombrie 2021 129,325 129,325 128,5 128,65 08:42 - -0,475

decembrie 2021 135,35 135,475 134,825 134,95 08:42 - -0,375

februarie 2022 138,925 139,1 138,575 138,675 08:42 - -0,275

Porc viu
octombrie 2021 91,425 91,425 90,025 90,125 08:42 - -0,6

decembrie 2021 83,475 83,6 82,6 82,8 08:42 - -0,25

februarie 2022 84,775 84,95 83,925 84,375 08:42 - 0,05

aprilie 2022 86,25 86,25 85,45 85,825 08:42 - 0,075

CEREALE CBOT - 30.08.2021

Luna Deschid
ere

Preþ
max.

Preþ
min.

Preþ
închidere Ora Preþ mediu Variaþie

Grâu CBOT (CENÞI/BUªEL)
septembrie 2021 720  4/8 728  4/8 720  4/8 726  6/8 04:01 - 8  2/8

decembrie 2021 734  6/8 743  4/8 734  6/8 741  2/8 04:01 - 8  6/8

martie 2022 748  4/8 755  4/8 748  4/8 753  6/8 04:01 - 8  4/8

mai 2022 750  6/8 759  6/8 750  6/8 758  0/8 04:01 - 8  4/8

Porumb CBOT (CENÞI/BUªEL)
septembrie 2021 557  2/8 560  0/8 552  0/8 553  2/8 04:07 - -4  6/8

decembrie 2021 553  0/8 558  0/8 549  4/8 551  0/8 04:07 - -2  6/8

martie 2022 559  0/8 564  2/8 556  2/8 557  6/8 04:07 - -2  4/8

mai 2022 564  0/8 568  2/8 560  6/8 561  6/8 04:07 - -2  4/8

Ovãz CBOT (CENÞI/BUªEL)
decembrie 2021 519  4/8 522  4/8 516  4/8 520  4/8 03:51 - -1  2/8

Soia boabe CBOT (CENÞI/BUªEL)
august 2021 1357  2/8 1359  2/8 1338  2/8 1345  0/8 04:11 - -14  2/8

septembrie 2021 1323  2/8 1336  2/8 1317  0/8 1323  6/8 04:11 - 0  4/8

octombrie 2021 1327  2/8 1340  0/8 1321  4/8 1327  4/8 04:11 - 0  2/8

decembrie 2021 1331  4/8 1341  6/8 1323  6/8 1329  2/8 04:11 - -

Fãinã de soia CBOT (DOLARI/TONÃ SHORT)
septembrie 2021 353,9 356,7 353,6 356,2 04:11 - 2,0

octombrie 2021 350,4 353,5 350,1 353,0 04:11 - 2,6

decembrie 2021 352,2 355,3 351,8 354,5 04:11 - 2,1

ianuarie 2022 351,0 355,4 351,0 355,3 04:11 - 2,6

Ulei de soia CBOT (CENÞI/LIVRÃ)
septembrie 2021 61,53 61,65 60,3 60,3 04:04 - -1

octombrie 2021 60,76 60,91 59,62 59,81 04:04 - -0,71

decembrie 2021 60,57 60,76 59,43 59,64 04:04 - -0,7

ianuarie 2022 60,2 60,55 59,35 59,45 04:04 - -0,74

ZAHÃR 11 ICE (NYBOT) - 30.08.2021 (CENÞI/LIVRÃ)

Luna Deschidere Preþ
max.

Preþ
min.

Preþ
închidere Ora Preþ

mediu Variaþie

octombrie 2021 20,04 20,3 20,01 20,25 08:35 - 0,21

martie 2022 20,69 20,9 20,65 20,86 08:35 - 0,18

mai 2022 19,85 20,01 19,8 19,98 08:35 - 0,12

iulie 2022 18,92 19,03 18,85 19,02 08:35 - 0,1

CHERESTEA CME - 30.08.2021 (DOLAR/MBF)
Luna Deschidere Preþ

max.
Preþ
min.

Pret
închidere Ora Preþ

mediu Variaþie

septembrie 2021 486,6 492,7 486,6 492,7 09:01 - 7,5

noiembrie 2021 519 527 518,1 527 09:01 - 9,3

LIBOR (London Interbank Offered Rate)
LIBOR este rata dobânzii de bazã plãtitã la depozite între bãncile pieþei eurodolarului. Eurodolarul este un dolar
depozitat într-o bancã dintr-o þarã a cãrei monedã naþionalã nu este dolarul. Piaþa eurodolarului funcþioneazã
de aproximativ 40 de ani ºi este o componentã majorã a pieþei financiare internaþionale. Din punct de vedere al
volumului, Londra este centrul pieþei eurodolarului. Rata LIBOR publicatã în Wall Street Journal este media ratelor
a cinci mari bãnci: Bank of America, Barclays, Bank of Tokyo, Deutsche Bank ºi Swiss Bank. Cel mai des utilizatã
cotaþie pentru ipoteci este la ºase luni. Costul LIBOR este un indicator al ratei dobânzii, larg monitorizat pe plan in-
ternaþional. WSJ Prime Rate, dobândã publicatã de Wall Street Journal care supravegheazã marile bãnci,
este o ratã primarã consensualã la care bãncile acordã împrumuturi clienþilor favorabili. Rata primarã fluc-
tueazã în funcþie de schimbãrile fãcute de Consiliul Rezervei Federale. Rata primarã este folositã de bãnci la
fixarea ratelor pentru produse cum sunt cãrþile de credit sau auto împrumuturile. Dacã rata primarã urcã, la
fel se va întâmpla ºi cu rata cãrþii de credit variabilã.

Data actualizãrii: 24 august 2021
Dobânda Sãptãmâna în curs În urmã cu o lunã În urmã cu un an

WSJ Prime Rate 3,25 3,25 3,25

LIBOR la 1 lunã 0,09 0,09 0,17

LIBOR la 3 luni 0,13 0,13 0,25

LIBOR la 6 luni 0,16 0,16 0,31

LIBOR la 1 an 0,24 0,24 0,44

Notã: Pentru a transforma unitãþile de mãsurã anglo–saxone în unitãþi ISO, se utilizeazã transformãrile:
1 buºel = 36,36 l; 1 baril = 163,656 l; 1 galon = 4,54 l (pentru petrol); o livrã = 453,59 g; 1 uncie = 28,35 g;
1 uncie troy = 31,10 g “Variaþia” reprezintã diferenþa dintre cotaþia curentã ºi închiderea zilei precedente.

Legendã:*NYBOT– New York Board Of Trade; * CME – Chicago Mercantile Exchange; * CBOT – Chicago Board of Trade;
* WCE – Winnipeg Commodity Exchange; * LME – London Metal Exchange.

BALTIC DRY INDEX (BDIY: IND) - 27.08.2021
Valoare puncte Variaþie %

4235.00 0,95

* BDI reflectã evoluþia costurilor de transport maritim al materiilor prime
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