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ADUNĂRI GENERALE

Subsemnatul, POPA CONSTANTIN, în 
calitate de Președinte Interimar al 
Partidului Societății Ieșene având CIF 
35906598/04.04.2016, convoc Adu
na rea Generală a Membrilor PSI ce va 
avea loc la data de 14 iulie 2021, la Iași, 
în Sala de Sedințe situată la adresa din 
str. Duca Voda nr. 2, la ora 09:00, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Alegerea 
noului presedinte al P.S.I. ca urmare a 
demisiilor dnei Președinte Popescu 
Ioana. Șia depus candidatura pentru 
funcția de președinte dl. CIOBANU 
CONSTANTIN, membru al PSI din anul 
2017. 2. Aprobarea modificării ac tu
lui constitutiv în sensul actualizării 
acestuia ca urmare a demisiilor dnei 
Președinte Popescu Ioana cât și a 
membrului fondator Mitrache Elena 
Diana. 3. Aprobarea ca noii membri 
fon datori să fie CIOBANU CONSTAN
TIN și HORCEAG MARIA MIHAELA, 
având în vedere adeziunea acestora 
apro bată de Biroul Politic Local Iași și 
de Biroul Executiv Central, depunerea 
actelor necesare în vederea preluării 
pozițiilor de membri fondatori. 4. Îm
puternicirea președintelui nou ales 
să facă toate demersurile în vederea 
înregistrării la Tribunalul București a 
modificărilor survenite în conducerea 

P.S.I. 5. Diverse. In caz de neintrunire 
a cvorumului cerut de Legea nr.14/ 
2003, de Actul Constitutiv și de STA
TUT, adunarea generala ordinara si 
extraordinara se reprogrameaza pen
tru data de 21.07.2021 ce va avea 
loc la aceeasi ora si in acelasi loc cu 
ordinea de zi prezentata mai sus. Re
latii suplimentare se pot obtine la tel: 
0784270237 sau la sediul Partidului 
Societății Ieșene. Presedinte interimar, 
POPA CONSTANTIN 

Uniunea Nationala a Practicienilor în 
Insolventa din Romania –Filiala Brăila 
anunță convocarea Adunarii Generale 
Extraordinare pentru data de 07 Iulie 
2021 ora 16.00 cu urmatoarea ordine 
de zi: A) Ratificarea situatiilor financiare 
ale Filialei UNPIR pentru anul 2020 
certificate de Comisia de cenzori; Ra
tificarea executiei bugetului Filialei 
UNPIR pentru anul 2020, descarcarea 
de gestiune a Presedintelui si Con
si  liului de Conducere pe anul 2020 
si aprobarea bugetului de venituri si 
chel tuieli pentru anul 2021; Ratificarea 
raportului Consiliului de Conducere si 
a Instantei de disciplina pentru anul 
2020; Ratificarea planului de activita 
te al Filialei UNPIR Braila pentru 
anul 2021. Documentele supuse ra 

OFERTE SERVICIU
Direcția Generală de Salubritate Sector  
3 cu sediul în str.Jean Alexandru Steriadi, 
nr.17, parter, sector 3, anunță scoaterea 
la concurs, în data de 07.07.2021, a ur
mă toarelor posturi contractual vacante 
de execuție, conform prevederilor Re
gu lamentului Cadru aprobat prin Ho
tărârea Guvernului nr.286/23.03.2011, 
cu modificările și completările ulterioa
re: Direcția Curățenie Domeniul Public 
și Deszăpezire: Biroul Exploatare Utilaje: 
Șofer Treapta II (Autospeciale) 3 posturi, 
fără studii, vechime 6 luni în specialita
te; Șofer Treapta II (autocamioane și 
mașini de mare tonaj) 33 posturi, fără 
studii, vechime 6 luni în specialitate. Ser
viciul Curățenie Domeniul Public: Mun
citor calificat (Treapta II) 3 posturi, studii 
medii generale, 1 an și 6 luni vechime. 
Concursul se va organiza conform ur 
mătorului calendar: 29.06.2021, ora 
09.00, data limită de depunere a do
sa  relor; 07.07.2021, ora 09.00, proba 
scri să pentru posturile: Șofer Treapta 
II (Autospeciale); Șofer Treapta II (au
to camioane și mașini de mare tonaj); 
07.07.2021, ora 12.00, proba practică 
pen tru posturile: Muncitor calificat 
(Treapta II). Proba interviu se va stabili 
nu mai târziu de 4 zile lucrătoare de la 
susținerea probei scrise/practice. Lo cul 
de desfășurare al concursului strada 
Re leului, nr.4, Sector 3, Direcția Ge
nerală de Salubritate Sector 3. Pentru 
mai multe detalii accesați siteul: www.
salubritate3.ro, secțiunea Utile Cariere. 
Candidații trebuie să obțină minim 50 
puncte la proba scrisă/practică pentru 
a susține interviul. Dosarele respinse 
cât și actele din acestea nu se eliberează 
ulterior.

Liceul „Simion Stolnicu”, Orașul Co mar
nic, cu sediul în localitatea Co mar nic, str.
Republicii, nr.30, jud.Pra ho va, organizea
ză concurs pentru ocu parea funcţiei con  
tractuale vacan te de: îngrijitor. Număr 
posturi: 1 nor mă, conform Hotărârii de 
Guvern nr.286/23.03.2011 și Legea 
nr.203/16.09.2020. Concursul se va des
făşura astfel:  Proba scrisă în data de 
07.07.2021, ora 11.00; Proba practică 
în data de 09.07.2021, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebu
ie să îndeplinească următoarele condiţii: 
Condiții generale: studii: generale; ve
chime: nu necesită vechime. Condiții 
spe cifice: fără condiții specifice. Candi
daţii vor depune dosarele de participa 
re la concurs în termen de 10 zile lu
cră toare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial, Partea a IIIa, la 
sediul Liceului „Simion Stolnicu”, Ora
șul Comarnic. Relaţii suplimentare la 
sediul: Liceului „Simion Stolnicu”, Ora șul 
Comarnic, persoană de contact: Ghiauș 
Irina, telefon 0244/360.112, fax 0244/ 
360.112.

Primăria Comunei Bucşani, judeţul Dâm
boviţa, cu sediul în comuna Buc şani, 
sat Bucşani, strada Principală, nr. 1228, 
cod fiscal 4344490, organizează con 
curs în vederea ocupării posturilor con
tractuale vacante de: 1.Paznic Com
par timent „Pază Comunală”. Condiţii de 
participare: Studii generale; Atestat 
pentru exercitarea profesiei de agent 
de securitate; Fără vechime. 2.Guard 
Compartiment „Auxiliar”. Condiţii de 
participare: Studii generale; Fără ve
chime. Dosarele se vor depune la se
cretarul general al localităţii, în ter men 
de 10 zile lucrătoare de la data pu
blicării anunțului în Monitorul Oficial 

al României, Partea a IIIa. Dosarele de 
concurs, vor conține, în mod obli ga
toriu, documentele prevăzute la art.6 
din H.G.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Proba scrisă 
va avea loc în data de 12 iulie 2021, 
orele 10.00. Data şi ora susţinerii in
terviului se va comunica după sus ţi ne
rea probei scrise. Concursul va avea loc 
la sediul Primăriei Comunei Buc șani, 
strada Principală nr.1228, jud.Dâm
bovița. Persoană de contact: Rotaru 
Adrian secretar localitate, telefon 0245/ 
235.041, fax 0245/235.041. Condi ţiile de 
desfăşurare a concursului, bibliografia 
şi alte date necesare se pot afla de la 
sediul instituţiei sau de pe pagina web: 
www.bucsani.ro.

Primăria Comunei Dognecea, cu se 
diul în comună Dognecea, str. Prin ci
pală, nr.639, judeţul CarașSeverin, or
ganizează concurs pentru ocuparea 
func  ţiilor contractuale vacante de: 
mun    citor calificat, treapta III (2 posturi), 
șofer, treapta I (1 post), conform H.G. 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va des
făşura astfel: Proba scrisă în data de 
07.07.2021, ora 10.00; Proba interviu 
în data de 09.07.2021, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii tre
buie să îndeplinească următoarele con  
diţii: 1.pentru muncitor, treapta III: stu
dii: generale/profesionale; vechime: 
6 luni. 2.pentru șofer, treapta I: studii: 
generale/profesionale; vechime: 3 ani și 
6 luni; permis de conducere categoria 
B. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunţu
lui în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IIIa la sediul Primăriei Comunei 
Dog necea. Relaţii suplimentare la sedi 
ul: Primăriei Comunei Dognecea, per
soană de contact: 0766.545.969, telefon 
/fax 0255/236.305.

Spitalul de Psihiatrie „Sf.Maria”  Ve
dea, cu sediul în Vedea, județul Ar
geş, organizează în conformitate cu 
H.G.286/2011, cu modificările și com
ple tările ulterioare, concurs pentru 
ocu parea unui post contractual vacant 
de tehnician IA (M) la Compartimentul 
Securitatea Muncii Protecție Civilă 
și Situații de Urgență  din cadrul Spi
ta lului de Psihiatrie „Sf.Maria” Vedea. 
1.Concursul se desfășoară în cadrul Li
ceului Tehnologic Vedea astfel: în data 
de 07.07.2021 ora 10.00, pentru proba 
scrisă; în data de 13.07.2021 ora 10.00, 
pentru interviu. 2.Condiții specifice de 
participare la concurs: diplomă de ab
solvire a învățământului postliceal de 
specialitate sau diplomă de bacalaure
at; 6 ani și 6 luni vechime în specialita
te; curs de formare profesională în 
do  me niul PSI, cu o durată de 80 de 
ore; curs de formare profesională în 
do meniul SSM, cu o durata de 80 de 
ore. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în perioada 
15.06.202129.06.2021, ora 14.00, la 
Secretariatul Spitalului de Psihiatrie „Sf.
Maria” Vedea. Pe siteul Spitalului de 
Psihiatrie „Sf.Maria” Vedea, respectiv 
www.spitalvedea.ro și la avizierul spi
talului se află afișate: anunțul; tematica 
și bibliografia de concurs; fișa postului 
vacant. Relații suplimentare la telefon 
0248/248.109, biroul RUNOS și pe www.
spitalvedea.ro.

MARIPAN CEREAL S.R.L. angajează 
mun citori  pentru posturile incarcator
des  carcator. Relații la telefon 0736. 156. 
390.

FILARMONICA „George Enescu” or ga
ni zează concurs pentru ocuparea a 3 
pos turi contractuale vacante de por tar, 
durată nedeterminată, în cadrul com
partimentului: Administrativ, Între ți
ne re, Pază, PSI, la sediul instituţiei din 
București, str.Franklin, nr.13, sector 1. 
Calendarul de desfășurare a concur 
sului: depunerea dosarelor 14.06.2021
28.06.2021; Etapa a Ia selecţia de 
dosare; Etapa a IIa proba scrisă, care 
va avea loc în data de 06.07.2021, ora 
11.00; Etapa a IIIa interviul, în data de 
12.07.2021, ora 11.00. Condiţii specifice 
de participare la concurs: studii medii 
(minim 10 clase); vechime în funcția 
de portar de minim 3 ani; atestat pro
fesional valabil de agent pază și ordine. 
Depunerea dosarelor se va face la Biro 
ul Resurse Umane al Filarmonicii „Geor
ge Enescu” până la data de 28.06.2021, 
orele 14.00. Condiţiile de participare la 
concurs, bibliografia, actele solicitate 
candidaţilor pentru dosarul de înscriere 
sunt afișate la sediul instituţiei, precum 
și pe siteul instituţiei. Informaţii supli
mentare la Biroul Resurse Umane, tel. 
021/315.00.26.

DIVERSE

Anunt de intentie privind elaborarea 
planului urbanistic de detaliu P.U.D. 
pentru construire „Imobil locuinte co  
lective cu RHpropus=P+4E+ 5Eretras“, 
str. Matei Basarab, nr.64B, Sect.3, Bu
curesti. ES IMOB SCHINDEL S.R.L. aduce 
la cunostinta publicului interesat ini  
tierea Planului Urbanistic de De ta  
liu „Imobil locuinte colective cu 
RHpropus=P+4E+5Eretras“, str. Matei 
Basarab, nr.64B, Sect.3, Bucuresti. Do
cumentatia tehnica poate fi consulta 
ta la adresa: Primaria Sect.3, din str.Ca
lea Dudesti nr.191, Directia de Urba
nism si Amenajarea Teritoriului, telefon: 
0213180323 sau pe siteul Primariei 

http://www.primarie3.ro. Publicul este 
invitat sa transmita observatii si pro
puneri privind intentia de elaborare a 
P.U.D. Termenul de formulare al pro
punerilor, sugestiilor si opiniilor cu 
va loare de recomandare cu privire la 
P.U.D.urile puse in dezbatere este de 15 
zile de la data primei publicari online.

Universitatea Babes Bolyai anun ta ini   
tierea Planului Urbanistic de Detaliu 
pentru obiectivul: “DESFIINTARE CORP 
C3, ELA BO RARE PLAN URBANISTIC 
DE DETALIU SI CONSTRUIRE IMOBIL 
PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC, 
CER  CETARE SI FORMARE INO VA RE”, 
amplasat in incinta Facultatii de Chimie 
si Inginerie Chimica din ClujNapoca, 
str. Arany Janos, nr. 11. Consultarea pro  
punerii se poate reali za in cadrul Pri
mariei ClujNapoca, compartiment Stra
tegii Urbane.

SOMAŢII
ROMÂNIA. Judecătoria Timișoara, Sec
ția l Civilă, Dosar nr.3758/325/2021. So 
 mație emisă la data de 04.06.2021. 
Aducem la cunoștința celor interesați 
ce rerea formulată de petenții Dirnea 
Fla vius Petru și Dirnea Victoria, având ca 
obiect constatarea dobândirii dreptu 
lui de proprietate cu titlu de uzucapiu
ne asupra terenului în suprafață de 
1.097mp, situat în localitatea Parta, 
înscris în CF nr.402275 Parta (CF vechi 
4283), având ca proprietar tabular pe 
Kollariu Gyorgy (Colariu George), și că, 
dacă în termen de o lună de la publica
rea acestei somații, conform art.130 
alin.2 din Decretul Lege nr.115/1938, nu 
se va face opoziție, instanța va păși la 
judecarea cauzei. Președinte, Lungana
su Catalin, Grefier, Goloman Gabriela.

PIERDERI ACTE
Asociația Camera de Comerț și Industrie 
RomânoSiriană, cu sediul în București, 
Bld.Tineretului, nr.25, Bl.Z7, Sc.1, Ap.2, 
Sector 4, înscrisă în Registrul Special 
sub nr.23/16.11.2001, declar pierdut 
ori  ginalul Certificatului subscrisei de 
în scriere a persoanei juridice fără scop 
patrimonial, emis de Judecătoria Sec to
rului 4 București. Îl declar nul.

Pierdut certificat de înmatriculare și cer
tificate constatatoare LUV CONCEPT 
S.R.L., cu sediul social în  Mun. Constan
ța, Stațiunea Mamaia, careul 38, Loturile 
1 și 6, Vila Romulus Voinescu, actualmen 
te Scânteia, jud. Constanța, CUI 3640 
9686. Le declar nule.

Primăria Municipiului București  
având sediul în Bd. Regina Elisabeta 
nr. 47, sector 5, localitatea București, 
titular al Planului de Gestionare al 
Deșeurilor din Municipiul București, 
anunţă publicul interesat asupra 
disponibilizarii proiectului de plan 
menționat și a finalizării raportului 
de mediu precum si a organizarii 
dezbaterii publice pentru proiectul 
de plan propus, inclusiv a raportului 
de mediu. Raportul de mediu poate 
fi consultat la sediul Agenției de 
Pro tecție a Mediului București din 
Aleea Lacul Morii nr.1 (în spatele 
benzinariei Lukoil), sector 6, de luni 
până vineri între orele 9.00–12.00. 
Comentarii și propuneri se primesc 
în scris la sediul A.P.M.B., în termen 
de 45  zile de la data publicării anun
țului. Dezbaterea publică va avea 
loc online în data de 29.07.2021 în
cepând cu ora 13.00  accesând link
ul:  https://pmbucuresti.webex.com/
pmbucuresti/j.php?MTID=m4e21
ad5712b5cd50ef36f8bdcb3bf07b 
La dezbaterea deschisă pu bli cu lui 
vor participa urmatoarele au to rități: 
Primăriile sectoarelor 16, Agenția 
pentru Protecția Mediului București, 
Garda de Mediu București, Direcția de 
Sănătate Publică București, S.C.Apa 
Nova S.A., etc.  Documentele aferente 
se regasesc pe siteul PMB accesând 
linkul:  https://www.pmb.ro/legaturi
utile/directiipmb/menupage/4  

BUSINESS SUPPORT SOLUTIONS S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar 
al S.C. NEW LACT DISTRIBUTION S.R.L., anunţă vânzarea următoarelor 
bunuri:

Nr. 
crt. Denumirea bunurilor evaluate

Valoarea de pornire la 
licitaţie (lei, fără T.V.A.)

1.
Autoturism M1, marca Skoda Octavia, an 
fabricaţie 2010, serie șasiu TMBDS41 UXA 
8832601.

14.131,00

2.
Autoutilitara N1, marca Citroen Jumpy, 
an fabricaţie 2007, serie șasiu VF7XS9HU 
C64028378.

24.364,00

3. Generator trifazic, seria 10109806, pute re 
nominala: 8 KW, putere maxima: 8.5 KW. 2.631,00

Licitaţia se va desfăşura la sediul lichidatorului judiciar Business Support Solutions 
S.P.R.L. din mun. Iaşi, Calea Chişinăului, nr.17, et.3, cam. 305, jud. Iaşi, în data de 
30 iunie 2021, ora 14:00, în conformitate cu regulamentul de vânzare, ce va fi 
afişat la loc vizibil la locul licitaţiei, cu cel puţin 5 zile înaintea datei stabilite.
Relaţii suplimentare: Business Support Solutions S.P.R.L.: tel./fax 0232.709.991,  
0745.534.462,  0749.938.903.

LICITAŢII ti  ficarii au fost aprobate anterior prin 
vot electronic in Adunarea Ge ne ra  la 
din data de 22.04.2021; B) Ale gerea Pre
sedintelui Consiliului de Con ducere al Fi
lialei, a membrilor ti tulari si supleanti ai 
Consiliului de Conducere, a membrilor 
Instantei Lo cale de Disciplina si a mem 
brilor Co misiei de Cenzori; C) Desemna
rea can didatului pentru organele centra
le ale Uniunii;  D) Desemnarea delegati
lor Filialei pentru Congresul UNPIR din 
2021. Candidatii  eligibili in conditiile 
legii pentru functiile de conducere vor 
depune, in format electronic, la sediul 
filialei, cel tarziu cu 9 zile calendaristi 
ce înaintea datei AG intentia de a can
dida însotita de un CV care să evi dentieze 
activitatea de practician si even tualele 
activitati in cadrul Uniunii. In termen 
de 3 zile calendaristice de la convocare, 
membrii filialei vor putea formula pro
puneri cu privire la desemnarea dele
gatilor la congres (2 delegati) si/sau in
tentia de a can dida, dar nu mai tarziu de 
9 zile ca len daristice înaintea datei AG. In 
ter men de 1 zi calendaristica de la con
vocare dar nu mai târziu de 9 zile ca
lendaristice inaintea datei AG se pot face 
propuneri pentru componenta Comisi
ei/comisiilor de constatare a cvorumului, 
numarare si validare a vo turilor, de 
redactare a hotărârilor și a procesului
ver bal. Cu cel puțin 7 zile înainte de data 
AG se vor co mu nica pe mail membrilor 
filialei toate materialele suport. Intrunirea 
va avea loc in Sala de conferinte  Hotel 
Re gal, situata în  Municipiul Braila bdul 
Independentei nr. 282. In caz de ne
constituire a cvorumului se re con voa
ca Adunarea Generala pentru 07 Iulie 
2021 la ora 16.30 in acelasi loc mai sus 
indicat, hotararile urmand a fi luate de 
majoritatea simpla a membrilor prezenti.

SELECŢII DE OFERTE
BĂLESCU & ASOCIAȚII SPRL, cu se
diul social în Buzău, str. Unirii, bl. 19F, 
ap. 3, jud. Buzău – telefon/fax: 0338 
401365/0238710565, email: buzau@
balescusiasociatii.com, desemnat li chi
dator judiciar prin Sentinţa nr. 70 din 
data de 25.05.2020 în dosarul nr. 3833/ 
114/2013 aflat pe rolul Tribunalului 
Buzău al societății COMPANIA DE SU
PRA  VEGHERE IG SRL  în faliment, in 
bancruptcy, en faillite, cu sediul social 
în Sat Poşta Câlnău, Camera 9, Clădirea 
C9, jud. Buzău, având CUI 23553972, 
înregistrată la Registrul Comerțului sub 
nr. J10/427/2008, anunță:
 selectarea ofertelor experților în ca
dastru și intabulare pentru terenurile 
în suprafață de 84 ha situate în loca
litățile Poarta Albă, Murfatlar și Valu lui 
Traian din județul Constanța din pa

tri  moniul debitoarei COMPANIA DE 
SU   PRAVEGHERE IG SRL în vederea în
tocmirii lucrărilor de cadastru și in
tabulare la O.C.P.I..
Ofertele experților în cadastru și in ta
bulare pot fi depuse până la data de 
24.06.2021 inclusiv, ora 24.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din lo ca litatea 
Buzău, Str. Unirii, bl. 19F, ap. 3, parter, jud. 
Buzău / fax: 0238710565 / website: www.
balescusiasociatii.com/email:buzau@
balescusiasociatii.com, relatii@balescusi 
asociatii.com
Ofertele trebuie să conțină ur mă toa rele 
elemente obligatorii: preț, ter men de 
execuție și copie după au to ri  zație 
A.N.C.P.I. valabilă astfel: pentru per soa  
ne fi zice categoria A, B, C sau D, iar pentru 
persoane juridice clasa 1, 2 sau 3.
Ofertele prezentate până la data de 
24.06.2021 inclusiv, ora 24.00, care nu 
îndeplinesc cerințele solicitate nu vor fi 
supuse spre aprobare Comitetului Cre 
ditorilor.
Aprobarea ofertei selectate se va efec 
tua de către creditorii societății de bi
toare, în cadrul unei adunării a comi te
tului creditorului care va fi convocată 
de lichidatorul judiciar urmând ca ofer
tantul desemnat să fie anunțat de către 
lichidatorul judiciar.
Informații suplimentare tel. 0338 401365, 
0766311427, email: buzau@balescu si aso 
ciatii.com, relatii@balescusiasociatii.com. 
Lichidator judiciar: Bălescu & Asociații 
SPRL

NOTIFICĂRI

MANAGEMENT COMPANY IPURL, in ca  
litate de lichidator judiciar al DEY PROD
COM  IMPEX S.R.L., anunta toti cre ditorii 
faptul ca prin Incheierea de  se dinta din 
data de 08.06.2021, pro nuntata de catre 
Tribunalul Bu curesti in cadrul dosarului 
nr.14198/ 3/2021 a fost dispusa intrarea 
in fa liment prin procedura simplificata a 
debitoarei.
 
C.I.I. TUDOR CATALIN GEORGE notifica 
intrarea in procedura generala  a debitoa
rei SC AUGUR MARCON SRL Com. Fi
lipesti de Targ, Sat Marginenii de Jos, 
Nr.504, Judetul Prahova,  J29/1531/2018, 
CUI 37199965 prin In cheierea de sedinta  
din 11.06.2021, dosar 2527/105/2021 al 
Tribunalului Prahova. Termene: depune
re crean te 27.07.2021; tabel preliminar 
16.08.2021; tabel definitiv 10.09.2021; da ta 
Adunarii creditorilor 20.08.2021, ora 09:00,  
str. Cerna nr.11, Ploiesti, pentru: con  
 firmarea administratorului ju diciar cu 
ono rariul stabilit de jude ca torul sindic; 
aprobare raport intocmit conf. art. 97 
si incidenta art.169 din lg.85/14. Relatii 
0725093254.

S.C. STIRBU S.R.L., cu sediul în oraș Darabani, str. Dimitrie Brindza, nr.12A, 
jud. Botoșani, C.U.I. 15701105, J7/413/2003, prin lichidator judiciar BUSINESS 
SUPPORT SOLUTIONS S.P.R.L., anunţă vânzarea următoarelor bunuri:

Nr. 
activ Denumire și descriere active

Valoare de pornire 
la licitaţie 

(lei, fără T.V.A.)

Activ 1

Spaţiu comercial situat în sat Havârna, jud. Bo
toșani, înscris în C.F. 241/N a comunei Havârna, 
cu nr. cds. nedef. 91/0;3 și 91/1;1, parcela ca
das trală 1322, compus din: parter, în s.c. de 
184,38 mp, s.u. de 159,84 mp și demisol, în s.c. 
de 182,81 mp, s.u. de 159,07 mp;

161.364,50 lei

Licitaţia se va desfășura la sediul lichidatorului judiciar Business Support 
Solutions S.P.R.L. din mun. Iași, Calea Chișinăului, nr.17, et.3, cam. 305, jud. Iași, în 
data de 30 iunie 2021, ora 10:00, în conformitate cu regulamentul de vânzare, ce 
va fi afișat la loc vizibil, la locul licitaţiei, cu cel puţin 5 zile înaintea ţinerii ședinţei 
de licitaţie. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele:
● Business Support Solutions S.P.R.L.: tel./fax 0232.709.991,  0745.534.462,  0749. 938. 903.

Aici poate apărea 
anunţul  

dumneavoastră

mail: publicit@national.ro
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