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DIVERSE

OMV PETROM SA, titular al proiectului 
“Demolare platforma tehnologica. 
Abandonare sonda-6011” propus a 
fi amplasat în sat Calacea, com.Or-
țișoara, identificat prin CF nr.105978- 
Orțișoara, nr.top.105978, jud.Timiș, 
anunță publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către 
A.P.M.Timiș, in cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra me - 
diului, pentru proiectul “Demo lare 
platforma tehnologica.
Abandonare 
sonda.6011”, propus a fi amplasat în 
sat Calacea, com.Orțisoara, identificat 
prin CF nr.105978- Orțișoara, 
nr.top.105978,  jud.Timiș. Proiectul de - 
   ciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la 
sediul A.P.M.Timiș din Timișoara, B-dul.
Liviu Rebreanu nr.18-18A, în zilele 
de luni-joi, între orele  8.00-16.30 si 
vineri între orele 8.00-14.00, precum 
și la următoarea adresă de internet 
http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea 
Acorduri de mediu.  Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observaţii 
la proiectul de ciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării 
anunţului pe pagina de internet a 
Agen ției pentru Protecția Mediului 
Timiș.
 
Anunţ public privind decizia etapei de 
încadrare. S.C. OMV PETROM S.A., titular 
al proiectului “Lucrări de abandonare 
aferente sondei.2483 Videle.Est”, 
anunță publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către 
A.P.M.Giurgiu, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, 
de nesolicitare a evaluării impactului 
asupra mediului, de nesolicitare a 
evaluării adecvate, de nesolicitare a 
evaluării impactului asupra corpurilor 
de apă  și de emitere a actului de re-
gle mentare după completarea docu-
mentației pentru proiectul “Lucrări 
de abandonare aferente sondei-
2483  Videle.Est”,   propus a se realiza 
în jud.Giurgiu, extravilanul com.
Clejani.  Proiectul de ciziei de încadrare 
și motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la  A.P.M.Giurgiu, la 
următoarea adresă de e-mail: office@
apmgr.anpm.ro. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observaţii 
la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunţ.
 
OMV PETROM SA, titular al proiectului 
“Demolare platfor ma tehnologica.   
Aban donare sonda.6010” propus a fi 
ampla sat în sat Calacea, com.Orțișoara, 
iden tificat prin CF.nr.105976- Orțișoara, 
nr.top.105976, jud.Timiș, anunță publi-
cul interesat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare de către A.P.M.Timiș, in ca-
drul procedurii de evaluare a impactu- 
lui asupra mediului, pentru proiectul 
“De molare platforma tehnologica.
Abandonare 
sonda-6010”, propus a fi amplasat în 
sat Calacea, com.Orțisoara, identificat 
prin CF.nr.105976- Orțișoara, nr.top. 
105976,  jud.Timiș. Proiectul deciziei 
de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la 
sediul A.P.M.Timiș din Timișoara, B-dul.
Liviu Rebreanu nr.18-18A, în zilele 
de luni-joi, între orele 8.00-16.30 si 
vineri între orele 8.00-14.00, precum 
și la următoarea adresă de internet 
http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea 

Acor duri de mediu. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observaţii 
la proiectul de ciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării 
anunţului pe pagina de internet a 
Agenției pentru Protecția Mediului 
Timiș.
 
Anunţ public privind decizia etapei 
de încadrare. SC OMV PETROM SA cu 
sediul în București, str.Coralilor, sect.1, 
nr.22, titulară a proiectului ”Lucrări 
de abandonare la sonda-2717 Videle-
Est” anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de 
către A.P.M.Giurgiu, de a nu se solicita 
evaluarea impactului asupra mediului 
și nici evaluarea adecvată pentru 
proiectul ”Lucrări de abandonare la 
sonda-2717 Videle.Est” propus a fi 
amplasat în com.Clejani, jud.Giurgiu. 
Proiectul deciziei de încadrare și 
motivele care o fundamentează pot fi 
consultate pe site-ul A.P.M.Giurgiu la 
următoarea adresă de internet www.
apmgr.anpm.ro. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observaţii 
la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunţ.
 
Anunț public privind depunerea so-
licitarii de emitere a acordului de mediu. 
OMV Petrom SA, anunta publicul 
interest asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu, pentru 
proiectul: „Lucrari de abandonare 
aferente sondei-997.Carei”, amplasat  
în  Carei (x=686823.23; y=308524.02), 
jud.Satu Mare. Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consultate 
pe site-ul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Satu Mare, http://apmsm.
anpm.ro si la sediul titularului cu sediul 
in Bucuresti, sect.1, str.Coralilor, nr.22. 
Observatiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Satu Mare.

Societatea „Logis Project” S.R.L., 
cu sediul în localitatea Ovidiu, Str.
Dacia, Nr.35, Et.P, judetul Constanta, 
înregistrata la Registrul Comerțului 
sub nr.J13/3663/2008, având Cod Unic 
de Înregistrare RO24594814, anunța 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul: „Construire 5 
corpuri de locuințe colective cu regim 
de înălțime P+1E, dezmembrare teren, 
rețele edilitare, branșamente utilități 
și organizare de șantier”, propus a 
fi amplasat în comuna Corbu, sat 
Corbu, parcela NN594/1/1/1, NN 
594/1/1/2/1, NN 594/1/1/2/2/1/1, 
NN 594/1/1/2/2/2/1, Lot 1, județul 
Constanța. Informațiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate la 
sediul autorității competente pentru 
Protecția Mediului Constanța, str.Unirii, 
nr.23, Constanța, județul Constanța, 
zilnic, între orele 09.00-13.00 și la sediul 
beneficiarului societatea Logis Project 
S.R.L. din localitatea Ovidiu, Str.Dacia, 
Nr.35, Et.P, județul Constanța, în zilele 
de luni-vineri, între orele 09.00-13.00. 
Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul autorității competente 
pentru Protecția Mediului Constanța, 
str.Unirii, nr.23, Constanța, județul 
Constanța, între orele 09.00-13.00.

Societatea „Logis Project” S.R.L., 
cu sediul în localitatea Ovidiu, Str.
Dacia, Nr.35, Et.P, județul Constanța, 
înregistrată la Registrul Comerțului sub 
nr.J13/3663/2008, având cod unic de 

LICITAŢII

DIRECŢIA ADMINISTRARE PIEŢE, ins - 
 tituţie publică cu personalitate ju-
ridică în subordinea Consiliului Local 
al municipiului Roman, cu sediul 
administrativ în Roman, str. Petrodava 
nr.8, jud. Neamț, CUI 2614066, re-
prezentată legal prin Doinița Maftei in 
calitate de Director, tel/fax.0233744758, 
0722303068 anunţă organizarea unei 
licitaţii publice, pentru închirierea: 1. 
Spațiu comercial (45,24 mp) situat în 
Piața centrală pentru alimentație publică; 
2. Spațiu comercial (26,30 mp) situat în 
Piața centrală pentru magazin alimen-
tar; 3. Spațiu comercial (22,47 mp)situat 
în Piața centrală pentru Alimentație 
publică; 4. Spațiu comercial (30,00 mp) 
situat în Piața centrală pentru Magazin 
nealimentar; 5. Spațiu comercial (58,30 
mp) situat în Piața centrală pentru 
Magazin mixt; 6. Spațiu comercial (52,09 
mp) situat în Piața centrală pentru 
Alimentație publică; 7. Spațiu comercial 
(58,70 mp) situat în Piața centrală pentru 
Magazin mărfuri nealimentare; 8. Spațiu 
comercial (37,60 mp) situat în Piața 
centrală pentru Magazin alimentar; 9. 
Spațiu comercial (61,60 mp) situat în 
Piața centrală pentru Magazin mixt; 
10. Spațiu comercial (203,93 mp) situat 
în Piața centrală pentru Magazin mixt; 
11. Spațiu comercial (58,20 mp) situat 
în Piața centrală pentru Magazin mixt; 
12. Spațiu depozitare (26,50 mp)situat 
în Piața centrală pentru Depozitare; 13. 
Spațiu comercial (41,78 mp) situat în 
Piața centrală pentru Magazin mărfuri 
nealimentare; 14. Spațiu comercial 
(28,30 mp) situat în Piața centrală 
pentru Magazin nealimentar; 15. Spațiu 
comercial (21,20 mp) situat în Piața 
centrală pentru Magazin mixt; 16. Spațiu 
depozitare (14,00 mp) situat în Piața 
centrală pentru Depozitare; 17. Spațiu 
depozitare (15,60 mp) situat în Piața 
centrală pentru Depozitare; 18. Spațiu 
depozitare (96,00 mp) situat în Piața 
centrală pentru Depozitare; 19. Spațiu 
depozitare (26,60 mp) situat în Piața 
centrală pentru Depozitare; 20. Spațiu 
comercial(32,89 mp) situat în Piața 
centrală pentru Depozitare; 21. Spațiu 
comercial (67,32 mp) situat în Piața 
centrală pentru Magazin alimentar; 22. 
Spațiu depozitare (13,00 mp) situat în 
Piața centrală pentru Depozitare; 23. 
Spațiu depozitare (14,00 mp) situat în 
Piața centrală pentru Depozitare; 24. 
Spațiu depozitare (26,60 mp) situat în 
Piața centrală pentru Depozitare; 25. 
Spațiu depozitare (21,00 mp) situat în 
Piața centrală pentru Depozitare; 26. 
Spațiu comercial (71,8 mp) situat în 
Piața centrală pentru Magazin mărfuri 
alimentare; 27. Spațiu comercial (169,91 
mp) situat în Piața centrală pentru 
Magazin alimentar; 28. Spațiu comercial 
(32,00 mp) situat în Piața centrală 
pentru Magazin mărfuri alimentare; 
29. Spațiu comercial (38,80 mp) situat 
în Piața centrală pentru Magazin mixt; 
30. Spațiu comercial (41,55 mp) situat 
în Piața centrală pentru alimentație 
publică; 31. Spațiu depozitare (24,00 
mp) situat în Piața centrală pentru 
Depozitare; 32. Spațiu depozitare (24,00 
mp) situat în Piața centrală pentru 
Depozitare; 33. Spațiu comercial (32,73 
mp) situat în Piața centrală pentru 
Magazin alimentar; 34. Spațiu comerci-
al, chioșc (5,00 mp) situat în Piața 
centrală Chioșc nealimentar; 35. Spațiu 
co mercial, chioșc nr. 29 (8,00 mp) situat 
în Piața centrală Chioșc nealimentar; 
36. Spațiu comercial (27,22 mp) situat 

în Piața centrală pentru Magazin mixt; 
37. Spațiu comercial (11,19 mp) situat 
în Piața centrală pentru Magazin mixt; 
38. Spațiu comercial (18,10 mp) situat 
în Piața centrală pentru Magazin mixt; 
39. Spațiu comercial (32,66 mp) situat 
în Piața centrală pentru Magazin mixt; 
40. Spațiu dozator lapte (2 mp) situat în 
Hala Centrală; 41. Spațiu dozator lapte 
(2 mp) situat în Hala Centrală 42. Spațiu 
amplasare tonomat cafea (1 mp) situat 
în Hala Centrală; 43. Boxa nr. 2 (12,05 
mp) situat în Hala Centrală pentru 
comercializare preparate din carne; 
44. Boxa nr. 9 (13,68 mp) situat în Hala 
Centrală pentru comercializare carne 
vită, porc; 45. Spațiu comercial (25,17 
mp) situat în Piața Smirodava pentru 
Magazin mixt; 46. Spațiu comercial 
(20,02 mp) situat în Piața Smirodava 
pentru Magazin alimentar; 47. Spațiu 
comercial (23,35 mp) situat în Piața 
Smirodava pentru Magazin mixt; 48. 
Spațiu comercial (27,84 mp) situat în 
Piața Smirodava pentru Magazin mixt; 
49. Spațiu comercial (34,10 mp) situat 
în Piața Smirodava pentru Magazin 
alimentar; 50. Spațiu comercial (10,00 
mp) situat în Piața Smirodava Magazin 
pâine; 51. Spațiu comercial (16,80 mp) 
situat în Bulevardul Republicii Magazin 
mixt; 52. Spațiu comercial (24,01 
mp) situat în Bulevardul Republicii 
spațiu nealimentar -vulcanizare; 53. 
Spațiu comercial (66,64 mp) situat în 
Bulevardul Republicii Alimentație pu-
blică; 54. Spațiu comercial (20,50 mp) 
situat în Bulevardul Republicii Magazin 
mărfuri nealimentare; 55. Chioșc nr. 5 
(11,10 mp) situat în Complex Comercial 
Piața Centrală Chioșc nealimentar; 
56. Chioșc nr. 13 (11,10 mp) situat în 
Complex Comercial Piața Centrală 
Chioșc nealimentar; 57. Chioșc nr. 14 
(11,10 mp) situat în Complex Comercial 
Piața Centrală Chioșc nealimentar; 
58. Chioșc nr. 22 (15,70 mp) situat în 
Complex Comercial Piața Centrală 
Chioșc nealimentar. Documentaţia de 
atribuire, cuprinzând Caietul de sarcini, 
Fişa de date a procedurii, vor putea fi 
achiziţionate după achitarea prețului 
de 50 lei la sediul Direcţiei Administrare 
Pieţe Roman, str. Petrodava nr.8 sau 
descărcată spre informare de pe pagina 
de internet www.primariaroman.ro. În 
vederea participării la licitație se achită 
la sediul Direcției Administrare Piețe 
Taxa de licitație în cuantum de 150 lei. 
Cuantumul garanției de participare este 
echivalentul în lei la data anunțului, a 2 
chirii lunare, valoare calculată raportat 
la prețul minim solicitat pentru chirie/
mp/lună x suprafața spațiului, preț 
publicat în Anexa nr.2a la H.C.L.nr.80.din 
data 31.03.2021 care se achită la casieria 
Direcției Administrare Piețe. Licitaţia va 
avea loc în data de 15.05.2021, ora 9.00, 
la sediul din Piaţa Centrală, dată la care va 
avea loc ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor. Depunerea ofertelor se va face 
până la data de 14.05.2021, ora 14:00 la 
sediul din Piaţa Centrală, str.Petrodava 
nr. 8 Roman, într-un exemplar, oferta 
constând în două plicuri sigilate, unul 
exterior şi unul interior. Data limită de 
depunere a solicitărilor de clarificări 
privind Documentației de atribuire 
este 07.05.2021. Soluţionarea litigiilor 
apărute în legătură cu atribuirea, 
încheierea, contractului de închiriere, 
se realizează potrivit prevederilor Le-
gii contenciosului administrativ nr. 
554/2004, cu modificările şi com ple-
tările ulterioare. Acţiunea în justiţie 
se introduce la Secţia I civilă și de 
contencios administrativ a Tribunalului 

Neamț, B-dul. Decebal nr. 5, Piatra 
Neamț, cod poștal 610012, adresa e-mail: 
tr-neamt@just.ro, tel. 0233/212717, fax. 
0233/232363. Relaţii suplimentare la 
telefon/fax 0233/744758, Compartiment 
Resurse Umane, S.S.M., juridic, Achiziţii. 
Prezentul anunț a fost transmis în 
data de 22.04.2021 spre publicare în 
Monitorul Oficial al României, în ziarul 
„Național”, ziarul local „Monitorul de 
Roman” și pe pagina de internet www.
primariaroman.ro. 

Subscrisa, SPECIALISTS TRUST IN SOL-
VENCY S.P.R.L. cu sediul social in Mun. 
Iași, B-dul Nicolae Iorga, Nr.4, Bl.905A, 
Parter, jud. Iași, in calitate de lichidator 
judiciar al S.C. VERECO GRUP S.R.L., 
cu sediul social în mun. Bacău, str. 
Gheorghe Donici, nr.2, jud. Bacău; nr. de 
ordine in Reg. Comertului: J4/294/2001; 
CUI: 13897332, numită conform Ho-
tararii intermediare  nr.584/2018 din 
data de 11.10.2018, pronunţată de 
Tribunalul Bacău, Sectia a II-a civila și 
de contencios administrativ și fiscal, 
în dosarul nr.3799/110/2016, anunta 
faptul ca pana la data de 24.05.2021 
se primesc supraoferte pentru va-
lorificarea Activului nr.5 –Proprietate 
imobiliara industria-la –funciara, 
situata in Sat Filipesti, com. Filipesti, 
jud. Bacau constituita din teren in 
suprafata totala masurata de 55.540 
mp, suprafata totala din acte 55.613  
mp si constructii asa cum sunt 
identificate in CF nr.60332/filipesti 
(nr. cad vechi 345), din patrimoniul 
debitoarei S.C. VERECO GRUP S.R.L.
Conform Extrasului de Carte Funciara 
pentru informare nr.2668 din data 
de 07.04.2020, partea a-III-a, pentru 
proprietatea imobiliara: teren in supra-
fata totala masurata de 55.540 mp, 
suprafata totala din acte 55.613 mp, 
este inscrisa ipoteca in favoarea BANCII 
TRANSILVANIA S.A. -Sucursala „UNIRII” 
BUCURESTI.
Conform art.91 din Legea nr.85/2014 „(1) 
Bunurile instrainate de administratorul 
judiciar sau lichidatorul judiciar, in 
exercitiul atributiilor sale prevazute de 
prezenta lege, sunt dobandite libere 
de orice sarcini, precum privilegii, 
ipoteci, gajuri sau drepturi de retentie, 
sechestre, de orice fel. Fac exceptie 
de la acest regim masurile asiguratorii 
dispuse in procesul penal in vederea 
confiscarii speciale si/sau confiscarii 
extinse.”
Orice persoana interesata de achizitio-
narea Activului imobil nr.5 si de par-
ticiparea la sedinta de negociere di-
rec ta, trebuie sa faca supraoferta de 
cumparare pentru un pret mai ma-
re decat ultima oferta primita, res-
pectiv 400.000,00 euro (fara T.V.A), cu 
respectarea pasului de supraofertare de 
20.000,00 euro, rezultand suma minima 
pentru indeplinirea conditiilor de 
supraofertare de 420.000,00 euro (fara 
T.V.A). Plata pretului oferit se va face prin 
echivalent in lei conform cursului BNR 
RON/EUR din data efectuarii platii. 
Valorificarea activului imobil nr.5 – 
proprietate imobiliara, este scutita de 
T.V.A conform art.292 alin.2 lit.f ) din 
Legea nr.227/2015.
Componenta, descrierea, conditiile de 
supraofertare/participare la negocierea 
directa sunt cuprinse in caietul de sarci-
ni, care se poate procura contracost de 
la sediul lichidatorului judiciar, in fieca-
re zi de luni pana vineri, orele 08.30-
16.00 pana la data de  20.05.2021, pe 
baza unei programari prealabile.
SUPRAOFERTELE SE DEPUN PANA LA 

DATA DE 24.05.2021 (INCLUSIV), PRIN 
POSTA/MAIL/FAX SAU LA SEDIUL 
SOCIAL AL LICHIDATORULUI JUDICIAR 
SPECIALISTS TRUST INSOLVENCY S.P.R.L. 
DIN MUN. IASI, BD. NICOLAE IORGA, 
NR.4, BL.905A, PARTER, JUD. IASI, FAX: 
0332.803.866 SAU E-MAIL OFFICE@
TRUST-INSOLVENTA.RO.

 
SP SUMA INSOLVENCY IPURL, lichidator  

judiciar al debitorului SC EURIAL 
FINANCE SRL ANUNTA 

vanzarea INDIVIDUAL, a bunurilor din 
patrimoniu, prin licitatie publica. Li - 
citatiile vor fi in numar de 3(trei) in-
cepand cu data de 30.04.2021, orele 
14:00, si se vor efectua saptamanal in 
fiecare zi de vineri, avand ca pret de 
pornire valoarea de evaluare diminuata 
cu 50% din valoarea estimata conform 
raportului de evaluare depus la dosar. 
Licitatiile se vor desfasura, la sediul 
lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, 
Al. EMIL BOTTA nr.4, BL. M104, Ap.5, 
Sector 3. Licitatiile vor fi in numar de 
3(trei) incepand cu data de 30.04.2021; 
07.05.2021; 14.05.2021 orele 14:00. 
Re gulamentul de vanzare a fost com-
pletat si cu modalitatea de vanzare prin 
negociere directa tinand cont de cea 
mai avantajoasa oferta.
Date de contact:
-telefon: 0314359396;0722316892.
-fax 0372.895.818;
-email: office@sumainsolvency.ro.
 1.) 1.) -AUTOTURISM- 
Anul fabricatiei-2004;
Marca  CHEVROLET, Tipul: TRAILBLAZER 
GMT 360 (anul fabricatiei 2004);
Nr. identificare –1GNDT13S142357202;
Nr. omologare 
–ADHV141111I21E3/2004;
Caroseria –de teren 2vol break 4+1 usi.
Pasul de licitatie va fi in cuantum de 50 
EUR pentru autoturism si va fi comunicat 
participantilor inaintea sedintei de 
licitatie.
Pretul de pornire al licitatiei este de 
5.350 lei (1.100  euro) fara TVA 
Garantia de participare la licitatie se va 
depune in cuantum de 10% din pretul 
de pornire al licitatiei, in contul unic de 
lichidare, ce va fi comunicat persoanelor 
interesate. 
Caietul de sarcini, in valoare de 300 lei, 
se va putea  achizitiona de la sediul 
lichidatorului judiciar.
 
C.I.I. TALPAI LOREDANA-HORTENSIA, 
lichidator judiciar al societatii MONDO 
CONSULT S.R.L., anunta vanzarea prin 
licitatie publica a bunului mobil Au-
toturism Mercedes Benz, model ML 
320, an fabricatie 2000, clindree 3199, 
benzina, prezinta defectiuni, la pretul 
de 3.514,99 lei +TVA reprezentand 50% 
din evaluare. 
Licitatia va avea loc la sediul lichi-
datorului: Timisoara, str. Drubeta nr.118, 
jud. Timis, la data de 31.05.2021orele 
12:00, iar in caz de nevalorificate, la 
datele de: 07.06.2021, 16.06.2021si 
21.06.2021, aceeasi ora. In caz de va-
lorificare, licitatiile ulterioare nu vor 
mai avea loc. Toti cei care pretind un 
drept asupra bunului are obligatia–sub 
sanctiunea decaderii– sa  prezinte do-
vada acestuia, pana in ziua licitatiei.Prin 
acest anunt creditorii sunt invitati sa 
participe la licitatie. Informatii tel: 0733. 
280.600, e-mail: loredana.insolventa@
gmail.com.

înregistrare RO24594814, anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul: „Construire restaurant cu anexe, 
platformă de observație, piscină cu terasă 
de relaxare, rețele edilitare, branșamente 
utilități și organizare de șantier”, propus a 
fi amplasat în comuna Corbu, sat Corbu, 
parcela NN594/1/1/1, NN 594/1/1/2/1, 
NN 594/1/1/2/2/1/1, NN 594/1/1/2/2/2/1, 
Lot 2, județul Constanța. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi consultate 
la sediul autorității competente pentru 
Protecția Mediului Constanța, str.Unirii, 
nr.23, Constanța, județul Constanța, 
zilnic, între orele 09.00-13.00 și la sediul 
beneficiarului societatea Logis Project 
S.R.L. din localitatea Ovidiu, Str.Dacia, 
Nr.35, Et.P, județul Constanța, în zilele 
de luni-vineri, între orele 09.00-13.00. 
Observațiile publicului se primesc zilnic 
la sediul autorității competente pentru 
Protecția Mediului Constanța, str.Unirii, 
nr.23, Constanța, județul Constanța, între 
orele 09.00-13.00.

NOTIFICÃRI

BUSINESS SUPPORT SOLUTIONS S.P.R.L., 
în calitate de administrator judiciar, NOTI-
FICĂ Deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei S.C. MG FIRE SERV PROTECT 
S.R.L., conform Hot. nr.645/ 13.04.2021, 
pronunţată de Tribunal Tulcea-Secţia civi-
lă de contencios administrativ și fiscal, în 
dosarul nr. 777/ 88/ 2020*.
Creditorii debitorului trebuie să procede-
ze la înscrierea la masa credală a acestuia 
prin depunerea cererii de admitere a cre-
anţei în condiţiile următoare: termen înre-

gistrare creanţe-27.05.2021; termen tabel 
preliminar-15.06.2021; termen tabel defi-
nitiv-05.07.2021. Se notifică faptul că pri-
ma adunare a creditorilor va avea loc la 
sediul procesual al  administratorului judi-
ciar din mun. Iași, Calea Chișinăului, nr.17, 
et.3, cam. 305, jud. Iași, în data de 
21.06.2021, ora 14:00, având ca ordine de 
zi: ¹alegerea comitetului creditorilor și de-
semnarea președintelui acestuia; 2 confir-
marea administratorului judiciar desem-
nat provizoriu și stabilirea remuneraţiei 
acestuia.
 
NOTIFICARE CREDITORI -împotriva de-
bitoarei SC TENCO-DANY SRL, CUI 
24094215, J8/1848/2015, Tribuna lul Bra-
șov a deschis procedura fali men tului la 
data de 31.03.2021 în dosar nr. 4561/ 
62/2019, stabilind ter mene la 12.05.2021 
înregistrare creanţe, 02.06.2021 tabel 
pre liminar suplimentar, 30.06.2021 tabel 
definitiv consolidat. Tel. 0727595222. 

Aici poate  
apărea  
anunţul 

dumneavoastră
mail: publicit@national.ro
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