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 str. Daliei, nr. 8, mansardă, Timişoara, jud. Timiş 

 CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 

 Fax/Tel: 0256/22.08.27, Mobil: 0745.267.676 

 E-mail: office@consultant-insolventa.ro; Web: www.consultant-insolventa.ro 

 

 
Dosar nr.  3300/108/2021 

Termen     16.02.2022 

 

Nr. înreg. 232/17.01.2022 

 

CĂTRE, 

TRIBUNALUL ARAD 

Secția a II-a Civilă 

 

Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Daliei, 

nr. 8, mansardă, jud. Timiș, înregistrată în RFO II sub nr. 0649, CUI RO 31215824, reprezentată 

prin asociat coordonator ec. Popescu George, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC 

Sculptura Lemnului Impex  SRL  - în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în 

localit. Sântana, , str. M. Viteazu, nr. B1, sc. B, et.2, ap.8, jud. Arad, având CUI 40253940, 

înregistrată la ORC sub nr. J2/2075/2018, numit prin Încheierea civilă nr. 212 din data de 

24.11.2021 pronunțată în Dosarul nr. 3300/108/2021 de către Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, 

în temeiul art. 110 și art. 58 lit. k) din Legea nr. 85/2014, formulăm prezentul 

  

 

RAPORT DE ANALIZĂ A CREANŢELOR FORMULATE ÎMPOTRIVA  

AVERII DEBITORULUI  

SC SCULPTURA LEMNULUI IMPEX  SRL  

 

 

 

Prin Încheierea civilă nr. 212 din data de 24.11.2021 pronunțată în Dosarul nr. 

3300/108/2021 de către Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, s-a dispus deschiderea procedurii 

simplificate a insolvenței împotriva debitorului SC SCULPTURA  LEMNULUI  IMPEX SRL , 

cu sediul social în localit. Sântana, str. M. Viteazu, bl. B1, sc. B, et.2, ap.8 , jud. Arad, având CUI 

40253940, înregistrată la ORC sub nr. J2/2075/2018, respectiv în temeiul art. 73 alin. (1) din 

Legea nr. 85/2014, s-a dispus numirea în calitate de lichidator judiciar al debitorului pe subscrisa 

Consultant Insolvență SPRL.  

Prin Încheierea civilă nr. 212 din data de 24.11.2021 pronunțată în Dosarul nr. 

3300/108/2021 de către Tribunalul Arad, Secția a II-a Civilă, au fost stabilite următoarele termene 

de judecată: 

 Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului 

preliminar al creanțelor este la data de 07.01.2022; 

 Termenul limită pentru introducerea contestațiilor la tabelul preliminar al creanțelor este de 

7 zile de la data publicării tabelului preliminar al creanțelor în Buletinul Procedurilor de 

Insolvență; 

 Termenul pentru soluționarea eventualelor contestații promovate împotriva tabelului 

preliminar de creanțe este la data de 16.02.2022, întocmirea, depunerea și afișarea tabelului 

definitiv al creanțelor este la 16.02.2022; 

 Prima ședință a Adunării Generale a Creditorilor va avea loc în data de 21.01.2022. 

 Primul termen după deschiderea procedurii la 16.02.2022. 
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În temeiul art. 73 din Legea nr. 85/2014, este numit ca lichidator judiciar provizoriu 

practicianul în insolvență Consultant Insolvență SPRL. 

Cu privire la notificarea creditorilor privind deschiderea procedurii generale a insolvenței 

împotriva debitorului SC Sculptura Lemnului Impex  SRL, lichidator judiciar, a respectat 

obligațiile instituite de prevederile art. 58, respectiv art. 99 din Legea nr. 85/2014, și a notificat 

prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, următorii creditori:  

Nr.crt. Destinatar Adresa 
Notificare 

numarul 
Data 

Modalitate 

transmitere - 

scrisoare 

recomandata 

1 Primăria Sântana 

Sântana, str. 

Muncii, nr. 120 A, 

jud. Arad 

5337 10.12.2021 AR39860116279 

2 
Direcția Regională 

Vamală Timișoara 

Timișoara, str. 

Mareșal 

Constantin Prezan, 

nr. 89, bl. 45 D, 

jud. Timiş 

5345 10.12.2021 AR39860116269 

3 

Autoritatea pentru 

Administrarea 

Activelor Statului  

Str. Cpt. Alex. 

Serbãnescu nr. 50, 

sector 1, 

Bucuresti, cod 

postal 014294 

5346 10.12.2021 AR39860116259 

4 

Administrația 

Județeană a 

Finanțelor Publice 

Arad 

Bulevardul 

Revoluției, nr. 77 

– 79, Arad, jud. 

Arad 

5347 26.11.2021 AR39860116249 

5  Nicola L. Sxx, XXX 
 

26.11.2021 AR39860116229 

6 Nicola C. M Sxx , xxx  30.12.2021 AR39859621167 

 

Nr.crt. Destinatar Adresa Data 

1 
BETAROM FASTENING 

SRL 

LOC. JILAVA STR 

ANAIPATESCU NR 39 ILFOV 
30/12/2021 

2 NEAG GROUP SRL 
TIMISOARA STR GRIGORE 

ALEXANDRESCU 97 TIMIS 
30/12/2021 

3 SERTIMA SRL 

ORADEA BD DECEBAL NR 8 

Bloc D97, Apartament 19 BIHOR 

3700 

30/12/2021 

4 SUPREME SPEDITION SRL 

ARAD STR MARCEL OLINESCU 

BL 301 SC C ET 3 AP 12 JUD 

ARAD 

30/12/2021 
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Notificarea de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC 

Sculptura Lemnului Impex SRL  nr. 5335/10.12.2021 a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 

Insolvenţă BPI nr. 21141-14.12.2021, afișată pe site-ul lichidatorului judiciar la https://consultant-

insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Extras-BPI-nr.-21141-14.12.2021-Notificare-

deschidere-procedura-simplificata-a-insolventei.pdf,  precum şi în ziarul Național din data de 

14.12.2021, în conformitate cu dispoziţiile art. 99 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 

Menționăm faptul că Notificarea privind deschiderea procedurii simplificate de insolvență 

a respectat prevederile legale instituite de Legea nr. 85/2014 precum şi sancţiunea care intervine în 

cazul nedepunerii. 

 În procedura de verificare a creanțelor s-au avut în vedere următoarele prevederi legale: 

 Prevederile art. 102 alin. (1)  din Legea nr. 85/2014 care arată că vor fi înscrise în tabelul de 

creanţe doar creanţele care „[...] sunt anterioare datei de deschidere a procedurii [...]”; 
 

 Conform disp. art. 102 alin. (4) din legea menționată anterior, „Creanțele nescadente sau sub 

condiție la data deschiderii procedurii vor fi admise la masa credală și vor fi îndreptățite să 

participe la distribuiri de sume în măsura îngăduită de prezentul titlu.” Art. 102 alin. (6) 

prevede următoarele: „Creanţele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de 

observaţie sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din 

care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod 

corespunzător pentru creanţele născute după data deschiderii procedurii de faliment.”
 

 Raportat la disp. art. 102 alin. (2) din Legea 85/2014 ”Creanţa în baza căreia s-a deschis 

procedura insolvenţei este înregistrată de administratorul judiciar, în baza documentelor 

justificative ataşate cererii de deschidere a procedurii şi în urma verificării, fără a fi necesară 

depunerea unei cereri de admitere, potrivit alin. (1), cu excepţia cazului în care se calculează 

accesorii până la data deschiderii procedurii.”
 

 Conform disp. art. 105 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014:
 

„(1) Toate creanțele vor fi supuse procedurii de verificare prevăzute de prezentul capitol, cu 

excepția creanțelor constatate prin hotărâri judecătorești executorii, precum și prin hotărâri 

arbitrale executorii. În cazul în care aceste hotărâri judecătorești sau arbitrale sunt anulate, 

casate sau modificate în căile de atac, administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va reface 

tabelul de creanțe în mod corespunzător. În cazul în care instanța de judecată, anulând sau 

casând hotărârea, nu dezleagă și fondul dedus judecății, lichidator judiciar sau lichidatorul 

judiciar va proceda la verificarea acelei creanțe, notificând creditorii în cazul neînscrierii 

totale sau parțiale a creanței, potrivit prevederilor art. 110 alin. (4). În acest din urmă caz, 

împotriva măsurii înscrierii parțiale sau neînscrierii în tabel a respectivei creanțe, creditorii 

pot formula contestație în condițiile art. 59 alin. (5). 

(2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanțele bugetare rezultând dintr-un titlu executoriu 

necontestat în termenele prevăzute de legi speciale. […]” 

 Conform disp. art. 229 din Codul de procedură fiscală și disp. art. 30 din Legea nr. 80/2013 

privind taxele judiciare de timbre, cererea de admitere a creanței bugetare este scutită de plata 

taxei de timbru judiciar. 
 

În urma acestor demersuri, au fost înregistrate la dosarul de insolvenţă de creanță, 

următoarele declaraţii de creanţă:  

I. Grupa creanțelor BUGETARE: 

Conform art. 5 pct.14 din Legea nr. 85/2014 „creanţe bugetare reprezintă creanţele 

constând în impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte venituri bugetare, precum şi accesoriile 

acestora. Îşi păstrează această natură şi creanţele bugetare care nu sunt acoperite în totalitate de 

valoarea privilegiilor, ipotecilor sau a gajurilor deţinute, pentru partea de creanţă neacoperită;” 

 

https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Extras-BPI-nr.-21141-14.12.2021-Notificare-deschidere-procedura-simplificata-a-insolventei.pdf
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Extras-BPI-nr.-21141-14.12.2021-Notificare-deschidere-procedura-simplificata-a-insolventei.pdf
https://consultant-insolventa.ro/wp-content/uploads/2021/12/Extras-BPI-nr.-21141-14.12.2021-Notificare-deschidere-procedura-simplificata-a-insolventei.pdf
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1. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timiș prin Administrația Judeţeană a 

Finanţelor Publice Arad, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției, nr. 77-79, jud. Arad, având cod 

fiscal 4358053, a solicitat înregistrarea în tabelul de creanțe al debitorului SC Sculptura Lemnului 

Impex  SRL cu suma de 123.872 lei, conform Situației obligațiilor fiscale neachitate față de 

bugetul general consolidat al statului născute până la data intrării în insolvență, respectiv data de 

24.11.2021, conform anexei nr. 6197/16.12.2021. 

Nr. 
Denumirea debitului  

Debit 

Dobânzi Penalitati de 

crt.    intarziere  

1. 
Impozit venit salarii 9.511 1.133 

 

571 

2. 
Impozit venit microintreprinderi 

2.949 366 185 

3. Venituri din amenzi 6.000  - 

 

TOTAL BUGET DE STAT 18.500 1.499 753 

4. 
CAS angajator 59.315 7.015 3.504 

 
TOTAL BAS 59.315 7.015 3.504 

5. 
CASS asigurați 23.269 2.748 1.371 

6. 
Contribuție asiguratorie de munca 5.022 587 289 

 
TOTAL BASS 28.291 3.335 1.660 

 
TOTAL GENERAL 106.106 11.849 5.917 

 

Conform disp. art. 229 din Codul de procedură fiscală și disp. art. 30 din Legea nr. 

80/2013 privind taxele judiciare de timbre, cererea de admitere a acestei creanțe este scutită de 

plata taxei de timbru judiciar. 

În urma verificării declaraţiei de creanţă, lichidator judiciar a constatat faptul că aceasta a 

fost depusă în termenul legal, fiind înregistrată la Tribunalul Arad, în data de 24.12.2021. 

În temeiul prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea nr. 85/2014,  lichidator judiciar a 

procedat la înscrierea în Tabelul preliminar de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC 

Sculptura Lemnului Impex  SRL a creanţei creditorului D. G. R. F. P. Timiș prin A. J. F. P. 

Arad în cuantum de 123.872 lei, conform disp. art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014. 

 

2. Grupa creanțelor salariale: 

Conform art. 5 pct. 18 din Legea nr. 85/2014 „creanțe salariale sunt creanțele ce izvorăsc 

din raporturi de muncă și raporturi asimilate între debitor și angajații acestuia. Aceste creanțe 

sunt înregistrate din oficiu în tabelul de creanțe de către administratorul judiciar/lichidatorul 

judiciar;” 

Conform disp. art. 102 alin. (1) texa I din Legea nr. 85/2014: „(1) Cu excepția salariaților 

ale căror creanțe vor fi înregistrate de administratorul judiciar conform evidențelor contabile, toți 

ceilalți creditori, ale căror creanțe sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune 

cererea de admitere a creanțelor în termenul fixat în hotărârea de deschidere a procedurii; [...].” 

 

Conform evidențelor contabile ale debitorului Sculptura Lemnului Impex  SRL – balanța 

de verificare aferentă lunii octombrie 2021, debitorul înregistrează salarii datorate angajaților în 

valoare totală de 14.806,00 lei. 
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Lichidatorul judiciar a înscris creanțele salariale în valoare totală de 14.806,00 lei în 

tabelul preliminar de creanțe cu ordinea de prioritate prevăzută de disp. art. 161 pct. (3) din Legea 

nr. 85/2014 sub condiția prezentării de către administratorul statutar a statelor de plată restante și 

a situației din REVISAL. 

 

Având în vedere cele precizate anterior, opinăm la faptul că lichidator judiciar a depus toată 

diligența în vederea notificării potențialilor creditori ai debitorului SC Sculptura Lemnului Impex  

SRL, publicând notificarea de deschidere a procedurii în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 

nr. 21141/14.12.2021 și în ziarul Național din data de 14.12.2021, în conformitate cu disp. art. 99 

alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 

 

 Menționăm disp. art. 42 alin. (3) din Legea nr. 85/2014 ce prevăd faptul că, „[...] Creditorii 

care nu au fost notificați potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) sunt considerați de drept în 

termenul de depunere a cererilor de admitere a creanțelor, prin depunerea unei cereri de 

admitere la masa credală și vor prelua procedura în stadiul în care se află în momentul înscrierii 

lor la masa credală.” 

 

 

Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL, 

reprezentat prin asociat coordonator ec. George Popescu 
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Dosar nr.  3300/108/2021 

Termen     16.02.2022 

 

 

OPIS 

 

Documentele depuse de către lichidator judiciar la dosarul nr. 3300/108/2021, privind debitorul SC 

Sculptura Lemnului Impex  SRL  - în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în 

localit. Sântana, , str. M. Viteazu, nr. B1, sc. B, et.2, ap.8, jud. Arad, având CUI 40253940, 

înregistrată la ORC sub nr. J2/2075/2018. 

 

Anexa 1 – Extras BPI nr. 21141/14.12.2021  și extras ziar National din data de 29.11.2021. 

 

Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL, 

reprezentat prin asociat coordonator ec. George Popescu 
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LICITAŢII
Subscrisa VERUM INSOLVENCY S.P.R.L., cu 
sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, 
nr.38, et.1, ap.18, jud. Cluj, înscrisă în 
Tabloul U.N.P.I.R. sub nr.RFO II-1246 şi 
având C.I.F.43151830, reprezentată prin 
asociat coordonator Laura Hutanu, în 
calitate de lichidator judiciar al societății 
PAMISKORONES S.R.L. (în faliment, in 
bankruptcy, en faillite), conform Încheierii 
civile nr. 40 pronunţată în şedința publi- 
că din data de 21.01.2021, în dosarul 
nr.1269/30/2020 aflat pe rolul Tribunalu-
lui Timiş, Secția a II-a civilă, Organizează 
licitație publică pentru vânzarea ur -
mătoarelor bunuri: 1.Microbus Mercedes, 
an fabricație 2001, preț de strigare: 
1.733,60 lei+TVA; 2.Camion Volvo 2, an 
fabricație 2001, preț de strigare: 11.620,80 
lei+TVA; 3.Autocamionetă KIA, an fabri-
cație 2007, preț de strigare: 5.908,80 
lei+TVA; 4.Matiz 3, an fabricație 2008, 
preț de strigare: 393,60 lei+TVA; 5.Camion 
Renault 2, an fabricație 2003, preț de 
strigare: 4.136,00 lei+TVA. Licitația va 
avea loc în data de 17.12.2021, ora 
15:00,la sediul lichidatorului judiciar din 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr.38, 
et.1, ap.18, jud. Cluj. Înscrierea la licitație, 
achiziționarea caietului de sarcini şi 
depunerea garanției de participare de 
10% din prețul bunului licitat (condiții 
obligatorii pentru participarea la licita-
ție) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de 
organizarea licitației. În caz de neadju-
decare, licitația publică se va repeta în 
aceleaşi condiții în datele de: 23.12.2021, 
ora 14:00; 29.12.2021, ora 16:00, 06.01.2022, 
ora 12:00; 14.01.2022, ora 15:00, respectiv 
20.01.2022, ora 15:00. In for mații supli-
mentare la tel. 0742125339; 0745371 305 
şi pe e-mail:office@veruminsolvency.ro
 
Lichidator judiciar, anunță vânzarea în 
16.12.2021, ora 13:00 prin licitație publică  
a activului  ECO TG SRL, CUI RO26380973, 
J27/11/2010,  dosar 4625/130/2017 pe 
rolul Tribunalului Neamț compus din: Imo-
bilizări necorporale, Echipamente teh- 
  nologice, Mijloace transport, Mobilier etc. 
-cu o valoare totală de plecare -4.437,00 
euro fără TVA. Detalii: tel. 0733/501358, 
licitatii-insolventa.ro, office@alpinsolv.ro.

KUBO ICE CREAM COMPANY SRL, so-
cietate în faliment, cu sediul social în Piatra 
Neamț, str. Dumbravei nr.5, jud. Neamţ, 
înregistrată ORC sub nr. J27/2313/1994, 
CUI RO6683948, prin lichidatorii judicia-
ri ACTIV JUDICIAR IPURL, CIF 20803748, 
re prezentată prin  ing. Maria Duda, 
cu adresă de corespondență în Piatra 
Neamţ, Bd. Decebal nr.3, bloc E.2, et.1, 
ap.16, judeţul Neamţ şi PRO CAPITAL 
RES TRUCTURING IPURL, CIF 36426989, 
reprezentată prin av. Iulian Iosif cu adre-
să de corespondență Floreasca Cube 
Building, Calea Floreasca nr.169, corp 
X, et.2, C.35,sect.1, Bucureşti –scoate la 
vânzare, prin licitaţie publică cu strigare 
bunurile din averea debitoarei, constând 
în:
● bunuri imobile: Activ 5 (A.5) compus 
din teren liber şi construit în suprafaţă de 
4.275 mp. împreună cu construcţia C1(67) 
–hală de fabricaţie, construcţia C2(69) 
–magazie materii prime,  construcţia C3 
(70) – hală producţie, construcţia C4(72) 
–şopron, construcţia C5(71) –şopron; 
● mijloace fixe de natura maşinilor, apa-
ratelor şi instalaţiilor specifice unei linii 
de fabricare a îngheţatei;
● bunuri necorporale, constând în:
-marca Amicii –garantată în favoarea 
creditorului BRD-GSG;
-marca Obsession –liberă de sarcini.
Bunurile se vând doar ca un  ÎNTREG – aşa 
cum creditorii au aprobat.  
Preţul de începere a licitaţiei este de 
350.202 EUR, la care se adaugă c/v cota 

parte din calea acces (A.3).
Preţurile nu includ TVA-ul aferent.
Transformarea în moneda naţională se 
fa ce la cursul BNR din preziua licitaţiei.
Bunurile se vând libere de sarcini, con-
form prevederilor art.91 (1) din Legea nr. 
85/2014.
Toate alte detalii privind vânzarea sunt 
stipulate în Caietul de sarcini ce se poate 
achiziţiona contra-cost de la lichidatorii 
judiciari.
Licitaţia publică va avea loc la data de 
20.12.2021, ora 13:00 –a sediul li chi da-
torului judiciar ACTIV JUDICIAR IPURL din 
Piatra Neamţ, B.dul Decebal nr.3, bloc E.2, 
et.1, ap.16, judeţul Neamţ.
In caz de neadjudecare, licitaţia se repe-
tă în aceleaşi condiţii, la 10.01.2022 şi 
17.01.2022 -ora 13:00.  
Participanţii la licitaţie vor depune în 
contul special al debitoarei KUBO ICE 
CREAM COMPANY SRL -RO79UGBI0000 
202015223RON, deschis la  banca Garanti 
Bank SA, Agenția Piatra Neamţ -garanţia 
de participare la licitaţie, reprezentând 
10% din preţul de pornire.
Licitaţia este valabilă chiar şi în condiţii-
le în care la data stabilită în publicaţia de 
vânzare se prezintă un singur ofertant.
Adjudecatarul va achita diferenţa de preţ 
în maxim 30 (treizeci) de zile de la data 
licitaţiei, în caz contrar, se pierde garanţia 
depusă.
Relații suplimentare pot fi obţinute:
-ACTIV JUDICIAR IPURL Tel:0745/651219; 
Fax:0233-235180; E:activjudiciar@gmail.
com, activ_judiciar@yahoo.com, adresă 
de corespondență: Piatra Neamț, bd. De-
cebal nr.3, bl.E.2, et.1, ap.16, jud. Neamț.
-PRO CAPITAL Restructuring IPURL –Tel: 
0726/313279,  Fax: +40.372.25.18.17; E: 
office@pro-legal.net, adresă de cores-
pon dență Floreasca Cube Building, Calea 
Floreasca nr.169, corp X, et. 2, sect.1, 
Bucureşti.
 
SC AGRO TIROL SRL,  societate comercia-
lă aflată în în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, prin lichidator judiciar UGA IN-
SOLV IPURL vinde prin licitaţie publică, 
deschisă, cu strigare urmatoarele bunuri 
mobile din localitatea Ostrov, jud. Arad:
-Combinator de culoare albastra, func-
tional, cu o latime de 4,0 m si cu 3 role, cu 
preț de pornire de 364 euro, pret diminu-
at cu 30% fata de prețul de evaluare;
-Gruber de culoare rosie, functional, cu o 
latime de 3,0 m si cu 10 gheare si o rola 
(tavalug), cu preț de pornire de 1120 euro, 
pret diminuat cu 30% fata de prețul de 
evaluare. Pretul nu include TVA. Licitația 
va avea loc în data de 22.12.2021 la ora 
10:00 la sediul lichidatorului judiciar din 
Timițoara, str. Paciurea, nr.1, etaj 1, ap.2, 
jud. Timiş. În cazul neadjudecării, licita-
ția se va repeta în data de 29.12.2021, 
05.01.2022, 12.01.2022 la acelaşi preț 
şi aceiaşi oră. Persoanele interesate de 
achi ziționarea bunurilor sunt obligate ca, 
până cel târziu cu o zi lucrătoare înainte 
de data ţinerii licitaţiei, să depună, o 
garanţie de 10% din preţul de pornire 
al licitaţiei şi să achite taxa de licitație şi 
caietul de sarcini. Informații suplimentare 
cu privire la bunurile susamintite şi de ru-
larea procedurilor de valorificare pot fi 
obținute la sediul lichidatorului  judiciar, 
la tel. 0723185930 sau e-mail office@
ugainsolv.ro.

TAZLĂU FOREST S.R.L., prin lichidator 
judiciar C.I.I. MARIN MARICEL, aduce 
la cunoştinţa generală că la data de 
29.12.2021, ora 12:00, se organizează la 
sediul lichidatorului judiciar din Piatra 
Neamţ, B-dul Traian nr.29, bl.A9, ap.20, 
jud. Neamţ licitaţie publică cu strigare 
pen tru valorificarea următoarelor bunuri 
proprietatea debitorului:
1. Imobil situat în localitatea Tazlău, judeţ 
Neamţ, compus din construcţie în regim 

de înălţime P+1 în suprafaţă construită la 
sol de 75 mp. şi  construcţie în regim de 
înălţime P+1 în suprafaţă construită la sol 
de 71 mp., exclusiv terenul aferent care 
este proprietatea Consiliului Local Tazlău. 
Preţul de pornire la licitaţiei pentru acest 
imobil este de 67.735 lei, exclusiv TVA, 
reprezentând 90% din valoarea de piaţă 
stabilită prin raport de evaluare. 
2. Activ compus din următoarele bunuri:
-Imobil situat în localitatea Tazlău, judeţ 
Neamţ, compus din teren curţi-construcţii 
şi arabil în suprafaţă din acte de 2.148 
mp. (suprafaţă măsurată de 2.359 mp.) 
împreună cu o construcţie în regim de 
înălţime P+1 în suprafaţă construită la sol 
de 52 mp.; 
-Imobil situat în localitatea Tazlău, judeţ 
Neamţ compus din teren curţi-construcţii, 
arabil şi livadă în suprafaţă de 2.281 mp.;
-Imobil situat în localitatea Tazlău, judeţ 
Neamţ, compus din teren arabil în su-
pra faţă din acte de 1.432 mp. (suprafaţă 
măsurată de 1.730 mp.). 
-Cameră aburire cherestea capacitate de 
50 mc. -1 buc.;
-Centrală temică pentru abur Q=420.000 
kcal/h. -1 buc.
Preţul de pornire la licitaţiei pentru acest 
activ este de 202.776 lei, exclusiv TVA, 
reprezentând 90% din valoarea de piaţă 
stabilită prin raport de evaluare. 
Pentru bunurile rămase nevalorificate 
vor fi organizate noi licitaţii în aceleaşi 
condiţii şi la aceeaşi oră la data de 
12.01.2022, 26.01.2022, 09.02.2022 şi la 
23.02.2022.
Înscrierea la licitaţie se va face prin de-
punerea cu cel puţin o zi înainte de data 
licitaţiei a următoarelor documente: 
ofer tă de cumpărare, dovada achitării 
ca ietului de sarcini în valoare de 500 lei, 
exclusiv TVA şi dovada achitării garanţiei 
de participare reprezentând 10% din 
preţul de pornire la licitaţie. Persoanele 
juridice vor prezenta împuternicirea per-
soanei care îl reprezintă pe ofertant şi 
certificatul de înregistrare. Persoanele 
juridice străine vor prezenta documente 
doveditoare traduse şi legalizate privind 
înmatricularea societăţii comerciale. Par-
ti cipanţii persoane fizice vor prezenta 
C.I. sau B.I. Persoanele fizice străine vor 
prezenta o copie a paşaportului.
Contravaloarea caietului de sarcini şi 
garanţia de participare la licitaţie vor 
fi achitate în contul deschis în numele 
debitoarei la Libra Internet Bank Roma-
nia Sucursala Piatra Neamţ, simbol cod 
IBAN RO41BREL0002003193740100.
Persoanele care pretind vreun drept asu-
pra bunurilor scoase la vânzare au obli-
gaţia sub sancţiunea decăderii de a-l 
înştiinţa pe lichidatorul judiciar cu cel 
puţin o zi înainte de data ţinerii licitaţiei.
Adjudecatarul este obligat să plătească 
integral preţul în termen de 30 zile de la 
data licitaţiei, în caz contrar va fi  obligat 
să plătească cheltuielile prilejuite  de 
o nouă licitaţie şi în cazul în care preţul 
obţinut este mai mic, diferenţa de preţ.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute de  
la lichidatorul judiciar la tel. 0728871915.

OfErTE SErVICIU
GRĂDINIȚA cu Program Prelungit Nr.6 
Constanța organizează concurs, în baza 
HG 286/2011 şi HG 1027/2014, la sediul 
Grădiniței P.P.Nr.6 Constanța, din Aleea 
Mălinului nr.5, județul Constanța, în data 
de 05.01.2022, ora 10.00 -proba interviu 
(probă unică) pentru ocuparea postului 
contractual vacant de: îngrijitor -1 normă. 
Condiţii de participare îngrijitor: -nivelul 
studiilor: medii sau generale; -vechimea 
în specialitatea studiilor necesare ocu-
pării postului: experiența cu copiii cons-
tituie avantaj. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun la sediul grădiniței în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării prezentului anunţ în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a. Informațiile privind 
organizarea şi desfăşurarea concursului  
se afişează la avizierul unității de învă-
țământ. Relaţii suplimentare se pot ob-
ţine de la sediul unității şi la telefon: 
0723.484.193. 

LICEUL cu Program Sportiv, cu sediul în 
localitatea Braşov, str. Zizinului, nr.144, 
ju  deţul Braşov, organizează concurs pen-

tru ocuparea funcţiei contractual va - 
 cante de: 1 post -muncitor de în treți-
nere, normă întreagă, conform H.G. 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va des-
făşura astfel: -Proba scrisă în data de 
17.01.2022, ora 13.00; -Proba practică 
în data de 18.01.2022, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 18.01.2022, ora 14.00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
con diţii: Condiții specifice: -studii: studii 
me dii/profesionale/generale; -absolvent 
cu diplomă al şcolii profesionale, cu ca-
lificare în unul din domeniile: instalator, 
electrician, construcții civile; -calificarea 
profesională de electrician reprezintă 
un avantaj; -abilităţi de relaţionare-co-
municare cu întreg personalul unităţii de 
învăţământ; -abilităţi pentru munca în 
echipă; -disponibilitate pentru program 
de lucru flexibil; -disponibilitate pentru 
munca în două schimburi; -deprinderi şi 
abilități practice în mentenanța instalații-
lor de apă curentă, tehnico-sanitare şi 
de gaze naturale; -deprinderi şi abilități 
practice în exploatarea instalațiilor de 
încălzire centrală; -deprinderi şi abilități 
practice în executarea lucrărilor de zu-
grăveli, vopsitorii şi reparații; -deprinderi 
şi abilități practice în mentenanța ins-
talațiilor electrice de joasă şi medie ten-
siune; -deprinderi şi abilități practice 
pentru executarea lucrărilor de lăcătuşe- 
rie; -răspunde de inventarul încredinţat; 
-ştie să folosească ustensilele de lucru, 
precum şi produsele de curăţenie; -efec-
tuează şi alte sarcini trasate de către 
conducere în limita capacităţii sale fizice 
şi intelectuale şi a programului de lucru; 
-participă la curățenia şcolii la sfârşitul 
cursurilor şi la îndepărtarea zăpezii/mă  - 
turarea curții şcolii; -cunoştinţe în domeni-
ul Sănătăţii şi Securităţii în Mun că şi PSI; 
-copia fişei de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale sau recomanda-
re de la ultimul loc de muncă; -vechime: 
minim 5 ani de muncă în domeniul de 
activitate. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunţu- 
lui în Monitorul Oficial al României, Par-
tea a III-a, la sediul Liceului cu Program 
Sportiv Braşov. Relaţii suplimentare la 
sediul Liceului cu Program Sportiv Braşov, 
persoană de contact: Drăcea Daciana, 
telefon: 0736.383.577, e-mail: lpsbrasov@
yahoo.com
 
ȘCOALA Gimnazială Bazna, cu sediul 
în comuna Bazna, str.Bisericii, nr.1, ju-
deţul Sibiu, organizează concurs pen tru 
ocuparea funcţiei contractuale va can-
te de: îngrijitor clădiri, conform H.G.nr. 

286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura 
astfel: -Proba scrisă în data de 05.01.2022, 
ora 12.00; -Proba practică în data de 
05.01.2022, ora 13.00; -Proba interviu 
în data de 05.01.2022, ora 14.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii: generale, medii sau profesionale; 
-vechime: fără; -apt medical pentru me-
seria de îngrijitor; -disponibilitate, pro-
gram flexibil; -abilități de muncă în echi-
pă. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul Școlii Gimnaziale Bazna, 
str.Bisericii nr.1. Relaţii suplimentare la 
sediul Școlii Gimnaziale Bazna, persoană 
de contact: Pirlea Monica, telefon: 0269. 
850.136.
 
ȘCOALA Gimnazială Poroschia, cu sediul 
în com. Poroschia, judeţul Teleorman, 
or ganizează concurs pentru ocuparea 
funcţiilor contractuale vacante de: ½ se-
cretar I AM; ½ normă analist programator 
I AM, conform H.G.nr.286/23.03.2011. Con-
cursul se va desfăşura astfel: -Proba scri-
să în data de 05.01.2022, ora 9.00; -Proba 
interviu în data de 07.01.2022, ora 9.00. 
Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -Nivelul studiilor: medii, absolvi-
te cu diplomă de bacalaureat; -Atestat 
sau diplomă de operare PC/certificat 
ECDL/atestat sau diplomă de operator 
introducere validare prelucrare date; -Nu 
necesită vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la se-
diul Școlii Gimnaziale Poroschia. Relaţii 
suplimentare la sediul Școlii Gimnaziale 
Poroschia, persoană de contact:  Simion 
Marian, telefon: 0763.666.017. 
 
CENTRUL de Transfuzie Sanguină al Mu-
nicipiului Bucureşti, cu sediul în Str.
Dr.Constantin Caracaş, nr.2-8, Sector 1, 
organizează concurs pentru ocuparea 
unui post contractual vacant registrator 
medical (M), contract individual de 
mun că, perioadă nedeterminată în ca-
drul Laboratorului de Colectare Sânge 
-Compartiment de Consultaţii Donatori, 
conform H.G.nr.286/2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: - 05.01.2022, ora 10.00 
-proba scrisă; -11.01.2022, ora 10.00 - probă 
interviu. Condiţii specifice obligatorii de 
participare la concurs pentru postul de 
registrator medical (M): a) Nivel de studii 
-Diplomă de bacalaureat; b) Condiţii de 
vechime - minimum 6 luni vechime în 
activitate; c) Cunoştinţe avansate de ope - 
rare PC (Word, Excel). Candidaţii vor de pu - 
ne dosarele de participare la concurs în 
perioada: 15.12.2021-28.12.2021, de lu-
ni până vineri între orele 11.00-14.00, la 
sediul Centrului de Transfuzie Sanguină  
al Municipiului Bucureşti, Str. Dr.Cons-
tantin Caracaş, nr.2-8, Sector 1, Serviciul 
RUSOJ, www.ctsbucuresti.ro. Informaţii 
su plimentare privind înscrierea şi par ti - 
ciparea candidaţilor la concurs se pot 
obţine la tel.031/405.36.60/int.164/227.
 
SUBSCRISA Arge Natur S.R.L., cu sediul 
în Bucureşti, Sector 6, str.Boişoara, nr. 
5, Camera 1, Parter, înregistrată la Ofi -
ciul Registrului Comerțului sub nr.J40/ 
4981/2019, CUI: 36281195, angajează ur-
mătoarea categorie de personal: 40 pos - 
turi muncitor necalificat la demolarea 
clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, 
faianță, gresie, parchet, cod COR: 931301. 
Condiții de angajare: studii minime ge-
nerale, engleza conversațional, vechime 
în domeniu 1 an. Curriculum vitae se pot 
depune la: office@tdgresurseumane.ro, 

argenatur.ro@gmail.com şi la sediul so-
cietății din Bucureşti, Sector 6, str.Boişoara, 
nr.5, Camera 1, Parter.

NOTIFICĂRI
 
În temeiul art.99 alin.(3) din Legea nr.85/ 
2014 comunicăm deschiderea procedu-
rii simplificate a insolvenţei împotriva 
SC SCULPTURA LEMNULUI IMPEX SRL, 
cu sediul social în Sântana, str. Mihai 
Viteazu, bl.B1, sc.B, et.2, ap.8, jud. Arad, 
CUI 40253940 înregistrată la ORC sub 
nr.J2/2075/2018. Termenul limită pentru 
înregistrarea cererilor de admitere a 
creanțelor asupra averii debitorului la 
da  ta de 07.01.2022; Termenul limită pen-
tru verificarea creanţelor, întocmirea şi 
publicarea în BPI a tabelului preliminar 
de creanțe la data de 17.01.2022; Termen 
pentru soluționarea eventualelor con tes-
tații la 16.02.2022 şi întocmirea tabelu- 
lui definitiv de creanțe la data de 
16.02.2022; Termen pentru prima şedință 
a Adunării Generale a Creditorilor la 
data de 21.01.2022, ora 11:00 la sediul 
pro cesual al lichidatorului judiciar. În 
cazul unei eventuale lipse de cvorum de 
prezență a creditorilor la şedința adună-
rii creditorilor din data de 21.01.2022, 
Adunarea Generală a Creditorilor va fi 
reconvocată în data de 26.01.2022, la ora 
11:00 la sediul procesual al lichi datorului 
judiciar, cu aceeaşi ordine de zi. Primul 
termen de judecată la data de 16.02.2022.
Lichidator judiciar Consultant Insolvenţă 
SPRL, prin asociat coordonator ec. Po-
pescu G.. Date de contact: Timişoara, str. 
Daliei, nr.8, mansardă, jud. Timiş; Fax/Tel: 
0256/22.08.27; E-mail: office@consultant-
insolventa.ro.
 
C.I.I. TUDOR CATALIN GEORGE notifica 
intrarea in procedura generala  a debi-
toa rei S.C. MITIHABI SRL, cu sediul in 
Com Scorteni, Sat Mislea, Valea Telegi 
Nr.38, Judetul Prahova,  J29/712/2019, CUI 
40565829 conform Incheiere de sedinta  
din 10.12.2021, dosar 5362/105/2021 al 
Tribunalului Prahova. Termene: depunere 
creante 25.01.2022; tabel preliminar 
15.02.2022; tabel definitiv 10.03.2022; 
data Adunarii creditorilor 21.02.2022, ora 
09:00,  str. Cerna nr.11, Ploiesti, pentru: 
con  firmarea administratorului judiciar cu 
onorariul stabilit de judecatorul sindic; 
aprobare raport intocmit conf. art.97 si 
incidenta art.169 din lg.85/14. Relatii 
0725093254.
 
În dosarul Nr.3723/111/2021 s-a dispus 
deschidera procedurii simplificate de in-
solvenţă împotriva SC BUMERANG COOP 
SRL CUI:18729437, cu mentiunile: termen 
limita pentru: depunerea creanţelor 
29.12.2021; verificarea creanţelor, întoc-
mirea, afişarea şi comunicarea tabelului 
preliminar al creanţelor 07.01.2022; ter-
menul de afişare a tabelului definitiv al 
creantelor 01.02.2022, termen de jude-
cata 08.02.2022; adunarea creditorilor 
12.01.2022 la ora 10. Termenul de solu-
ţionare a contestaţiilor este de 10 zile de la 
primirea notificarii. Vă rugăm să depuneţi 

la Tribunalul Bihor cererile dvs. de creanţă 
întocmite si timbrate conform art.104 din 
Legea 85/2014.
 
În dosarul Nr.4558/111/2021 aflat pe rolul 
Tribunalului Bihor s-a dispus deschiderea 
procedurii simplificate de insolvenţă 
împotriva SC LDC MULTI SRL CUI 3103 
6322, cu mentiunile: termen limita pen-
tru: depunerea creanţelor 17.01.2022; ve-
rificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului preliminar al crean-
ţelor 27.01.2022; termenul de afişare a 
tabelului definitiv al creantelor 21.02.2022, 
termen de judecata 07.03.2022; aduna- 
rea creditorilor 02.02.2022 la ora 10. Ter-
menul de soluţionare a contestaţiilor este 
de 10 zile de la primirea notificarii. Vă ru-
găm să depuneţi la Tribunalul Bihor cererile 
dvs. de creanţă întocmite si timbrate con-
form art.104 din Legea 85/2014.
 
C.I.I. TUDOR CATALIN GEORGE notifica 
intrarea in procedura generala  a de-
bitoarei S.C. MERYT GRUP INTER NA - 
TIO NAL DISTRIBUTION SRL, cu sediul in 
Mun. Ploiesti, Str Sergent Erou Mateescu 
Gheorghe Nr.18, Bl.10A, Ap.42, Judetul 
Prahova,  J29/2303/2017, CUI 38225884 
conform Incheiere de sedinta  din 
10.12.2021, dosar 5182/105/2021 al Tri-
bu nalului Prahova. Termene: depunere 
creante 25.01.2022; tabel preliminar 
15.02.2022; tabel definitiv 10.03.2022; 
data Adunarii creditorilor 21.02.2022, ora 
09:00,  str. Cerna nr.11, Ploiesti, pentru: 
con firmarea administratorului judiciar cu 
onorariul stabilit de judecatorul sindic; 
aprobare raport intocmit conf. art.97 si 
incidenta art.169 din lg.85/14. Relatii 
0725093254.

BELCIU INSOLVENCY SPRL, numit lichi-
da tor judiciar al THE SOCKS RO SRL 
cu sediul social  Sectorul 1, Str .Pictor Ion 
Negulici nr.12-14, Mansarda, CUI 4003- 
7840, J40/15240/2018 NOTIFICA DESCHI-
DEREA PROCEDURII SIMPLIFICATE A FA-
LI MENTULUI debitorului prin Sentinta 
civila nr.5692/11.11.2021 in Dosarul nr. 
15108/3/2021 aflat pe rolul Tribunalului 
Bucuresti Sectia a VII-a Civila. Termene 
stabilite de catre lichidator:
-29.11.2021 Termenul limita pentru inre-
gistrarea cererii de admitere a creantelor;
-14.12.2021 -termenul  de verificare a 
creantelor, de intocmire si publicare in 
BPI a tabelului suplimentar de creante; 
Termenul limita pentru depunerea con-
tes tatiilor la tabelul suplimentar este de 
7 zile de la publicarea in BPI a tabelului 
suplimentar conform art 111 alin (2);
-10.01.2022 – termenul de afisare a ta be-
lului definitiv consolidat de creante;
-20.12.2021 ora 12:00 –data primei sedin-
te a adunarii generale a creditorilor, ce 
se va desfasura la sediul lichidatorului 
judiciar in Bucuresti Sectorul 1 str Pitar 
Mos nr.1 bl.1 sc.A et.3 ap.13;
-04.03.2022 C10-Fond ora 10:00 - termen 
administrativ de control pentru analiza 
sta diului continuarii procedurii Tribunalul 
Bucuresti Sectia a VII-a Civila.

rEDaCţia

taur

gemeni

BerBeC
Relația de dragoste se îndreaptă spre o fază mai 
intimă. Un membru al familiei sau un prieten 
vă ajută să achitați datoriile. Convinge-ți șefii 
de nevoia unui makeover. Dorești să renunți la 
tutun, și vei reuși! 

Ești norocos să trăiești un moment sentimental 
bun. Ai venituri surpriză dintr-o sursă neobișnuită. 
Sunt multe lucruri necunoscute în mediul de lucru. 
Lipsa de vitamine din dieta ta îți poate provoca 
probleme. 

raC
Este ziua perfectă pentru o întâlnire 
sentimentală. Fericirea nu este numai în lucrurile 
materiale. Ai o oportunitate de avansare în 
carieră. Corpul tău îți cere să pui deoparte tot 
felul de excese. 

Leu

FECIOARĂ

Amintirile iubirilor din trecut te vor face să suferi... 
Apar cheltuieli neprevăzute legate de mașina dvs. 
Ai inițiative originale la locul de muncă care vor fi 
foarte aplaudate. Ai grijă de sănatate, s-ar putea ivi 
complicații.

BALANŢĂ
Iubirea și afecțiunea vor fi un motiv de satisfacție 
azi. Lipsa de fonduri împiedică buna funcționare 
a afacerii dvs. dar simțul umorului este important 
chiar și în problemele de muncă. Este un moment 
ideal pentru activități în aer liber. 

SCOrPiOn
Astăzi problemele cu partenerul dvs. sunt 
rezolvate cu ușurință. Perioada dificilă la 
muncă se va încheia în curând. Dacă nu dormi 
suficient, vei fi epuizat. În jocurile de noroc, ai 
parte de noroc!  

SĂGETĂTOR

Oferă-i partenerului tău timp pentru a vedea soluția 
propusă de tine. Din punct de vedere financiar, 
norocul este chiar după colț. Fii practic, altfel nu vei 
face treabă bună. Alătură-te cursurilor de yoga, te 
va ajuta să te calmezi.

CaPriCOrn

Buna dispoziție va aduce o ambianță plăcută cu 
partenerul tău. Luați în considerare o investiție 
pentru a vă mări economiile. Dacă vă gândiți la o 
schimbare de loc de muncă, acum este momentul. 
Stresul este cauza stării de oboseală, relaxează-te! 

VĂRSĂTOR
Schimbări mari au loc în relația cu partenerul 
tău. Moment riscant pentru a începe afaceri 
necunoscute. Vei atinge obiectivele stabilite în 
munca ta. Nu sunteți invincibili, deci controlați-
vă energiile.

PEŞTI
Iubirea îți zâmbește, bucură-te de moment! 
Financiar, fiți precauți și asigurați-vă proprietățile. 
Deși este o zi oarecum ocupată și complexă la 
locul de muncă,  calmul te va ajuta să vezi viața 
mai senin. 

Astăzi te vei simți relaxat și fericit. Nu ratați  
dragostea celor care vă sunt aproape. Trebuie 
să faceți față unei plăți pe care ați uitat-o. 
Găsește-ți un alt serviciu, în alte domenii de 
lucru. 

Va apărea persoana mult așteptată. Este o zi 
bună pentru a începe o nouă afacere, sau te vei 
strădui să înveți pentru un nou loc de muncă. 
Nu fi atât de preocupat de sănătate, deoarece 
este foarte bună. 

Hor scop
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