
www.jurnalul.ro IANUNȚURI

Miercuri, 19 august 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l SC Avan Security anga-
jează Agent securitate în 
București. Tel.0757.077.578.

l  Angajăm Șofer cat.B, 
vechimea permisului min. 5 
ani, doar în București, fără 
cazier judiciar. Telefon: 
0764.402.441.

l Tunari Salubrizare- Ilfov 
organizează în data de 
25.08.2020 concurs recrutare 
pentru 2 Muncitori necalifi-
caţi. Detalii la 021.424.43.62.

l Societatea Turkmet Logis-
t ics  S .R.L. ,  angajează: 
d i r e c t o r  g e n e r a l  c o d 
COR-112011 și director de 
vânzări, cod COR-112018, 
pentru fiecare poziție există 
câte un loc vacant disponibil. 
Cerințele necesare pentru 
ambele poziții sunt: experi-
ență minimă de 10 ani, dispo-
nibilitate pentru detașare în 
Turcia, vorbitori avansați de 
limba engleză. Salariul brut 
pentru postul de director 
general este de 6.837Lei și de 
6.324Lei pentru postul de 
director de vânzări.

l  Institutul de Chimie 
Macromoleculară „Petru 
Poni”, cu sediul în Iași, Aleea 
Grigore Ghica Vodă, nr.41A, 
organizează concurs pentru 
ocuparea a 12 (douăsprezece) 
posturi temporar vacante de 
Asistent de cercetare în 
domeniul: Chimie. Concursul 
se va desfășura conform Legii 
319/2003 privind Statutul 
personalului de cerceta-
re-dezvoltare. Dosarele de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute de 
art.15, alin.(6) din L.319/2003 
și art.6 din H.G.286/2011 
-actualizată. Se vor depune în 
termen de 30 zile de la publi-
carea anunţului. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile din art.3 al Regula-
mentului-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant 
corespunzător funcţiilor 
contractuale, aprobat prin 
H.G. nr. 286/2011 modificată 
ș i  c o m p l e t a t ă  p r i n 
H.G.1027/2014 a personalului 
contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri 
publice. Pentru a fi declarat 
„admis”, fiecare candidat 
trebuie să obțină minim nota 
8 la proba scrisă. Detalii 
privind condiţiile specifice, 
tematica,  bibliografia de 
concurs ,  calendarul  de 
concurs, relaţii suplimentare 
se pot obţine la Serviciul 
Resurse Umane Salarizare, 
sediul Institutului de Chimie 
Macromoleculară „Petru 
Poni” din Iași ,  te lefon 
0332.880.215 și/sau pe site-ul 
institutului: www.icmpp.ro, 
secțiunea „Concursuri”, 
email: balan.catalina@icmpp.
ro

VANZARI IMOBILE
l S.C. Industria Iutei S.A. cu 
sediul în București, str. Intr. 
Ferentari A, nr.72, bl.12A, 
sector 5, anunţă scoaterea la 
vânzare a activului Cămin 
Nefamiliști, parter +4 etaje, 
(100 camere) și teren aferent 
de 1400mp, construcţie din 
panouri prefabricate, an 
construcţie 1976, situat în 
București, str. Intr. Ferentari 
A, nr.72, bl.12A, sector 5. 
Detalii  și  informaţii  la 
telefon: 0722.663.089.

CITATII
l Se citează pârâţii: *State 
Ramona, Alexiu Constanţa, 
Marinică Ingrid Elena, Ciulei 
Maria și Palici Elena*, toţi 
având ultimul domiciliu 
cunoscut în mun. Pitești, str. 
Paltinului, bl. F1, sc. D, jud. 
Argeș, în cauza din Dosarul 
nr. 18714/280/2019 aflat pe 
rolul Judecătoriei Pitești, la 
termenul din 30.09.2020, 
completul C3-1, sala 3, ora 
9:00, reclamantă fiind Arimia 
Maria, având ca obiect 
radiere ipotecă. Instanţa 
recomandă pentru părţile 
citate a se informa cu privire 

la ora de prezentare în 
instanţă conform listelor de 
ședinţă afișate, necesitatea 
purtării de măști de protecţie 
în instanţă, precum și de a 
depune actele prin mijloace 
electronice, respectiv email: 
jud-pitesti@just.ro sau fax 
0248210102. De asemenea, se 
recomandă ca studiul dosa-
relor să fie efectuat prin 
intermediul aplicaţiei „Info-
dosar”, în baza parolei de 
acces eliberate părţilor, 
precum și evitarea prezenţei 
la sediul instanţei la termenul 
de judecată dacă nu este 
absolut necesar, prin solici-
tarea judecării cauzei în 
lipsă.

l Ghiță Florin și Popa Cris-
tina Elena fostă Ghiță Cris-
tina Elena, cu domiciliul în 
Ploiești, str. Al. Ciucului, nr. 
3, bl. 182A, sc. A, ap. 15, jud. 
Prahova, sunt chemați în 
calitate de pârâți în data de 
08.09.2020, ora. 9.00 la Jude-
cătoria Ploiești, sala 3, dosar 
nr. 14274/281/2019, în proces 
cu S.C. Hale și Piețe S.A. 
Ploiești.

l Gavrilă Traian, Toma 
Camelia, Toma Liliana sunt 
chemaţi  pe data de 21 
septembrie 2020 la Judecă-
toria Slobozia în dosarul nr. 
886/312/2013, pentru moște-
nire.

l Văduva Florentina este 
chemată la Judecătoria 
Roșiorii de Vede, în data de 
08.09.2020, ora 09.00, în cali-
tate de pârâtă în proces cu 
Văduva Florin, pentru divorț 
fără minori, în dosarul civil 
nr.243/292/2020.

l  Radu Doina aduc la 
cunoștinţa publică faptul că 
p e  r o l u l  J u d e c ă t o r i e i 
Segarcea se află dosarul nr. 
1471/304/2020, având ca 
obiect deschiderea procedurii 
de declarare judecătorească a 
morţii  numitului: Radu 
Eugeniu, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în com.Giur-

gița, str.Maior Constantin 
Dorâgă, nr. 15, Dolj. Invităm 
orice persoană care cunoaște 
date despre cel dispărut să le 
comunice instanţei de jude-
cată.

l Se citează Fînariu Neculai, 
c u  u l t i m u l  d o m i c i l i u 
cunoscut în com.Rafaila, jud.
Vaslui, în calitate de pârât, Ia 
Judecătoria Vaslui, pentru 
termenul din 4 septembrie 
2020, ora 08.30, în cauza cu 
nr.4912/333/2018, având 
obiect succesiune, în contra-
dictoriu cu David Tincuta 
ș.a.

l Se citează Smău Maria,  
c u  u l t i m u l  d o m i c i l i u 
cunoscut în com.Gâdinţi, jud.
Neamţ, în calitate de pârât, 
Ia Judecătoria Vaslui, pentru 
termenul din 4 septembrie 
2020, ora 08.30, în cauza  
c u  n r. 4 9 1 2 / 3 3 3 / 2 0 1 8 ,  
având obiect succesiune, în 
contradictoriu cu David 
Tincuta ș.a.

l Se citează Radu Liliana, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în 
com.Vulturești, jud.Vaslui, în 
calitate de pârât, la Judecă-
toria Vaslui, pentru termenul 
din 4 septembrie 2020,  
o r a  0 8 . 3 0 ,  î n  c a u z a  
c u  n r. 4 9 1 2 / 3 3 3 / 2 0 1 8 ,  
având obiect succesiune, în 
contradictoriu cu David 
Tincuta ș.a.

l Subsemnata Preoteasa 
Lavinia,  reclamantă în 
d o s a r u l  n u m a r u l 
12267/215/2018, citez în cali-
tate de pârât pe numitul 
Allegra Maurizio, pentru 
divorț, la complet CMF4, ora 
09.00. Ședința de judecată se 
va desfășura în sala Judecă-
toriei din sediul vechi al 
Tribunalului Dolj, Craiova, 
str.Brestei, nr.12, pentru 
termenul din 16.09.2020.

DIVERSE
l Caut Dragnea Ana, fostă 
C i u r l i e .  S u n a ț i  l a : 
0732.901.030 (București), 

0722.635.906 (Topoloveni).

l S.C. „24 IANUARIE„ S.A 
cu sediul in Ploiesti str. G-ral 
Dragalina nr. 18, inregistrata 
la ORC cu Nr. J29/1043/1991, 
CUI RO 1343490, aduce la 
cunostinta publicului ca situ-
atiile financiare incheiate la 
30.06.2020 au fost depuse la 
D.G.F.P Prahova si sunt 
postate pe situl societatii.

l Marka’s IPURL, lichidator 
al SC Promirotal SRL, socie-
tate aflată în dizolvare judi-
ciară, cu sediul social în 
Brăila, str. George Enescu, nr 
58, bl. B24, sc 3, ap70, jud 
Brăila, nr de înmatriculare 
ORC J09/504/2013, CUI 
32094836, conform Rezolu-
ţiei 5256/10.08.2020 pronun-
ț a t ă  î n  d o s a r u l 
24009/07.08.2020 al ORC 
Brăila, notifică inceperea 
procedurii de lichidare impo-
triva SC Promirotal SRL, 
societate aflată în dizolvare 
judiciară. Creditorii trebuie 
să depună declaraţia de 
creanţă împreună cu toate 
actele doveditoare până la 
data de 02.09.2020, la sediul 
lichidatorului din Iași, str 
Clopotari, nr 48, bl 674, et 3, 
ap 16, jud. Iași. Telefon/fax 
0232212542. Declar nule 
certificatele de înregistrare, 
anexele și certificatele consta-
tatoare de autorizare emise 
pe numele SC Promirotal 
SRL.

l Unitatea administrativ-te-
ritorială Turia, din județul 
Covasna, anunță publicarea 
documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale nr.35, 37, 41, 42, 
44, 48, 50, 51, 54, 56 și 58, 
î n c e p â n d  c u  d a t a  d e 
24.08.2020, pe o perioadă de 
60 de zi le  (24.08.2020-
26.10.2020), la sediul primă-
riei loc.Turia, str.Principală, 
nr.835, județul Covasna.

l Informare. Această infor-
mare este efectuată de CCB 
Developing 18 S.R.L., cu 
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sediul în jud.Timiș, Timi-
șoara, strada Aristide Deme-
d r i a d e ,  n r . 1 / 5 ,  c e 
intenţionează să solicite de la 
A.N.Apele Române -Admi-
nistraţia Bazinală de Apă 
Crișuri aviz de gospodărire a 
apelor pentru investiția: 
Elaborarea Planului Urba-
n i s t i c  Z o n a l  p e n t r u 
„Construire imobile pentru 
locuințe și funcțiuni comple-
mentare (spații comerciale), 
împrejmuire teren și amena-
jare acces în incintă, în 
județul Arad, localitatea 
Șimand, nr. C.F. 304685, nr. 
topo 38, 36, 37, 29//b/c, 39”. 
Ca rezultat al procesului de 
producţie nu vor rezulta ape 
uzate. Această solicitare de 
aviz este conformă cu preve-
d e r i l e  L e g i i  a p e l o r 
nr.107/1996, cu modificările 
și completările ulterioare. 
Persoanele care doresc să 
transmită observaţii, sugestii 
și recomandări se pot adresa 
solicitantului, după data de 
25.08.2020.

DISPARIȚII
l Subsemnata, Nitescu Vasi-
lica, domiciliată în Comuna 
Găneasa, Sat Piteasca, 
Strada Revoluției, nr.79, Jud. 
Ilfov, în calitate de recla-
m a n t ă  î n  d o s a r u l 
8307/300/2020 aflat pe rolul 
Judecătoriei Sector 2, Bucu-
rești, văzând adresa emisă la 
01.08.2020 de instanța de 
judecată în regularizarea 
cererii de chemare în jude-
cată,  invităm ca orice 
persoană care cunoaște date 
în legătură cu dispariția 
numitei Nitescu Florentina, 
n ă s c u t ă  l a  d a t a  d e 
11.07.1979, în Municipiul 
București, Sector 8, fiica lui 
Petre și Vasilica, având CNP 
2790711472017, cu ultimul 
domiciliul în Mun.București, 
Str.Mașina de Pâine, nr.1, 
bl.OD32, sc. A, ap.47, sector 
2, și reședința în Italia, Via 
Della Republica 19 43051 
Albareto PR, să înștiințeze 
instanța de judecată Judecă-
toria sector 2, cu sediul în 

B-dul.Unirii, nr.37, sector 3, 
cu  refer ire  la  dosarul 
8 3 0 7 / 3 0 0 / 2 0 2 0  ș i / s a u 
Direcția Generală de Poliție 
a Municipiului București 
referitor la dosarul de dispa-
riție nr.405450/06.03.2013 ori 
reclamanta la domiciliul 
indicat.

ADUNĂRI GENERALE
l  Convocator. În baza 
dispoziţiilor art.117 alin.(1) 
din Legea nr.31/1990- Legea 
societăţilor (republicată cu 
modificările și completările 
ulterioare) și ale Actului 
Constitutiv al Societăţii, 
Administratorul Unic al 
Societăţii TUROAG SA 
convoacă Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţio-
n a r i l o r  p e n t r u  d a t a 
18.09.2020, ora 11.30, la 
sediul societăţii din Locali-
tatea Roman, Ale.Griviței 
Nr.6, Județul Neamț, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor la 
data de referință 10.09.2020, 
cu următoarea ordine de zi: 
1.Aprobarea reducerii capi-
talului social al societății de 
l a  2 . 4 2 4 0 9 0 , 5 l e i  l a 
161.620,9Lei, prin diminu-
area numărului de acțiuni de 
la 24.240.905 la 1.616.209, 
menținându-se valoarea 
nominală de 0,1Lei/acțiune. 
Diminuarea se va realiza 
prin restituirea către acțio-
nari a unei cote-părți din 
aporturi, proporțională cu 
reducerea capitalului social 
și calculată egal pentru 
fiecare acțiune. La fiecare 15 
acțiuni deținute va fi resti-
tuită contravaloarea a 14 
acțiuni, iar cota de partici-
pare a acționarilor nu se 
diminuează. Fiecărui acți-
onar i se va datora o sumă de 
0 , 9 3 3 L e i  î n m u l ț i t  c u 
numărul actual de acțiuni. 
Numărul final de acțiuni 
pentru fiecare acționar în 
parte rezultă din împărțirea 
numărului actual de acțiuni 
la cifra 15, cu rotunjirea la 
primul întreg inferior. Struc-
tura finală consolidată a 

registrului acționarilor va fi 
următoarea: Acționar; Aport 
(lei); Număr acțiuni; % deți-
nere. Chiriac Lenuța-Nușa; 
137 .772 ,20 ;  1 .377 .722 ; 
85,24%. Chiriac Tiberiu; 
21.959,00; 219.590; 13,59%. 
Alți acționari; 1.889,70; 
18.897; 1,17%. TOTAL: 
161 .620 ,90 ;  1 .616 .209 ; 
100,00%. 2.Aprobarea conso-
lidării valorii nominale a 
acțiunilor prin majorarea 
valorii nominale a acestora 
de la 0,1Lei pentru fiecare 
acțiune, la valoarea nomi-
nală de 1.000Lei pentru 
fiecare acțiune, astfel încât 
10000 de acțiuni vechi devin 
1  (una)  acț iune nouă. 
Urmare a acestei operațiuni 
capitalul social nu se modi-
fică semnificativ, iar cota de 
participare a acționarilor nu 
se diminuează. 3.Aprobarea 
anulării unui număr de 6.209 
acțiuni vechi, cu valoarea 
nominală de 0,1Lei fiecare, 
care au o valoarea totală de 
620,9Lei. 4.Aprobarea dimi-
nuării capitalului social cu 
suma de 620,9Lei, de la 
161.620,9 Lei la valoarea de 
161.000Lei. 5.Aprobarea 
răscumpărării de către socie-
tate a fracțiunilor de acțiuni 
noi, rezultate în urma conso-
lidării valorii nominale, la 
valoarea nominală de 0,1lei 
pentru fiecare acțiune veche. 
6.Aprobarea unui termen de 
60 zile de la publicarea hotă-
rârii ce se va lua în AGEA în 
Monitorul Oficial, pentru 
definitivarea pachetelor de 
acțiuni deținute de acționari 
la  data ț ineri i  AGEA, 
urmând ca ulterior să se 
modifice în mod corespun-
zător actul constitutiv prin-
tr-o nouă AGEA, care va 
valida noua structură a acți-
onariatului. 7.Aprobarea 
modificării art.6.1, din actul 
constitutiv care va avea 
următorul cuprins: Capitalul 
social total al SC Turoag SA 
este în sumă de 161.000 Lei, 
subscris și vărsat în totali-
tate. Capitalul social este 
divizat într-un număr de 161 

acțiuni nominative având o 
valoare nominală de câte 
1.000 Lei fiecare. 8.Apro-
barea împuternicirii admi-
nistratorului unic pentru a 
publica și a duce la îndepli-
nire hotărârea ce se va 
adopta în Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acțio-
narilor. Dacă prima AGEA 
nu poate lucra din cauza 
neîndeplinirii cvorumului, 
cea de-a doua AGEA se va 
ține a doua zi, respectiv în 
data de 19.09.2020, în același 
loc, la aceeași oră și cu 
aceeași ordine de zi. Partici-
parea acţionarilor persoane 
fizice la lucrările AGEA se 
va face personal cu BI/CI 
sau prin reprezentant  în 
baza procurii  speciale. 
Pentru persoanele juridice 
este suficient mandatul de 
reprezentare și BI/CI, împu-
ternicit. Procurile și manda-
tele de reprezentare vor 
trebui depuse la sediul socie-
tății, cu cel puțin 48 ore 
înaintea Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor. 
Unul sau mai mulţi acţionari 
reprezentând individual sau 
împreună cel puţin 5% din 
capitalul social, au dreptul, 
în scris, ca în termen de 15 
zile de la data publicării 
convocării, să introducă noi 
puncte pe ordinea de zi, cu 
condiția ca fiecare punct să 
fie însoțit de o justificare sau 
de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de 
adunarea generală. Fiecare 
acționar are dreptul să adre-
seze în scris în termen de 15 
zile de la data publicării 
convocării, întrebări privind 
punctele de pe ordinea de zi, 
iar societatea comercială are 
obligația de a răspunde aces-
tora, întreaga procedură 
desfășurându-se cu respec-
tarea confidentialității infor-
maț i i lor,  a  interese lor 
comerciale ale societății, 
precum și cu stabilirea în 
prealabil a identității acțio-
narului și a numărului de 
acțiuni deținute. Documen-
tele ce vor face obiectul 

dezbaterilor cuprinse în 
ordinea de zi pot fi consul-
tate la sediul societăţii, înce-
pând cu data de 17.08.2020. 
Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul societății sau 
la tel. nr.023.457.69.34; 
0722.552.165.

PIERDERI
l Pierdut autorizatie de 
functionare Biserica Penti-
costala din local i tatea 
Brehuiesti nr. 560, comuna 
Vladeni, jud.Botosani, am 
pierdut autorizatia de functi-
onare nr.  1987 din 01.
martie.2010. Declar nula.

l Pierdut Certificat de cetă-
țenie Rogozenco Nicolai, fiul 
lui Piotr și al Soltana.

l SC DM Drogerie Markt fil 
7 3 ,  a v â n d  c o d  f i s c a l 
RO2079079 ș i  N.R.C. : 
J35/334/25.01.2007, declară 
pierdută și nulă ștampila 
filialei.

l  Pierdut card avocat 
Valentin Leancă din Baroul 
Bucuresti. Îl declar nul.

l Pierdut atestat ADR, pe 
numele Udrescu Leontin, 
eliberat de ARR Dolj. Îl 
declar nul.

LICITAȚII
l Cabinetul Individual de 
Insolvență Brănici Marius, 
reprezentat prin Brănici 
Marius, în calitate de lichi-
dator judiciar al societății 
S.C. Pety Arnos S.R.L., orga-
nizează licitație publică cu 
strigare, model competitiv, în 
vederea valorificării bunului 
imobil reprezentat de supra-
fața de teren de 277 mp 
având categoria de folosință 
curți construcții pe care se 
află amplasată construcția C 
599/5/2 – spațiu industrial, 
situat în intravilanul mun. 
Fălticeni, str. Tărăncuței nr. 
19, jud. Suceava, aparținând 
S.C. Pety Arnos S.R.L. 
Prețul de strigare de la care 
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începe l icitația este de 
234.145 lei (48.700 eur). Lici-
tația va avea loc în data de 
24.08.2020, ora 11:00, la 
sediul lichidatorului judiciar 
din mun. Iași, str. Anastasie 
Panu nr. 50, bl. H3, parter, 
jud. Iași. În caz de nevalorifi-
care, licitația se va relua în 
datele de 03.09.2020, ora 
11:00, respectiv 17.09.2020, 
ora 11:00. Informații supli-
mentare: Brănici Marius, 
telefon 0745.821.068.

l Eurolemn Trans SRL - în 
reorganizare anunta vanzarea 
prin licitatie publica a bunu-
rilor mobile/imobile reprezen-
tand: Camion Articulat 
VOLVO A 25 E=prêt pornire 
licitatie=223.790 lei +T.V.A.  
si respectiv Camion Articulat 
Volvo A 40 D = prêt pornire 
licitatie =201.774 lei + T.V.A. 
Pretul de pornire al licitatiei  

este de 50% din pretul de 
evaluare + T.V.A. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la 
sediul ales al administrato-
rului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, 
telefon  0355-429 116, pretul 
caietelor de sarcini fiind de 
500 lei + T.V.A. Licitatia va 
a v e a  l o c  i n  d a t a  d e 
09.09.2020, orele 09.00, la 
sediul ales al administrato-
rului judiciar din Resita, str. 
P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et.2, ap. 21, jud. Caras-Se-
verin. In caz de neadjudecare, 
se va organiza o noua licitatie 
in data de 23.09.2020, orele 
09.00, respectiv in data de 
09.10.2020, orele 09.00 si in 
data de 23.10.2020, orele 
09.00.

l SC Alchemy Consulting & 
Training SRL, prin lichidator 

C.I.I. Apostol Andra, anunta 
vanzarea la licitatie publica a 
bunului mobil aflat in patri-
moniul societatii, si anume: 
autoturism Skoda Octavia la 
pretul de  10.600 lei. Licitatia 
publica are loc in baza hota-
rarii Adunarii Creditorilor 
din 11.08.2020 si a Regula-
mentului de participare la 
licitatie. Pretul de pornire al 
licitatiei este cel stabilit in 
raportul  de evaluare.Licita-
tiile vor avea loc la data de: 
25.08.2020,  27.08.2020, 
01.09.2020,  03.09.2020, 
08.09.2020,  10.09.2020, 
15.09.2020,  17.09.2020, 
22.09.2020, 24.09.2020, orele 
12:00 la sediul lichidatorului 
din Ploiesti, str. Erou Calin 
Catalin, nr. 5, bloc Aroma, et. 
3, ap. 8, Prahova. Conditiile 
de participare si relatii supli-
mentare la tel. 0744/591.761.

l Subscrisa Drb Insolvency 
SPRL, asociat coordonator 
Dărăban Adelina, lichidator 
j u d i c i a r  î n  d o s a r  n r. 
4550/83/2013, SC Metalurgica 
Inc SRL, CUI:16839174, 
anunță organizarea de licitații 
publice cu strigare la sediul 
lichidatorului: Cluj Napoca, 
str.Bună Ziua, Nr.43D, Bl.
M4B, Sc.1, Et.6, Ap.23, Jud.
Cluj, la data de 30.09, 14.10, 
28.10 si 11.11.2020, ora: 13.00, 
pentru vânzarea de bunuri 
imobile, respectiv: birouri, 
magazie, atelier, etc, situate în 
localitatea Reghin, str.Ierbuș, 
nr.40, județul Mureș. Regula-
mentul de vânzare se află la 
sediul lichidatorului judiciar. 
R e l a ț i i  s u p l i m e n t a r e : 
tel.0754.098.420.

l Hidroconstrucția S.A. 
-UCM Ardeal, organizează 

licitație publică de vânzare 
mijloace fixe. Licitația va 
a v e a  l o c  î n  d a t a  d e 
26.08.2020, ora 11.00, în Cluj 
Napoca, str.Oașului, nr.8-10, 
jud.Cluj. Înscrierea la lici-
tație, achiziționarea caietului 
de sarcini și depunerea 
garanției de participare de 
10% din prețul bunului 
licitat +TVA (condiții obliga-
torii pentru participarea la 
licitație) se fac cel târziu cu 2 
ore înainte de organizarea 
licitației. În caz de neadjude-
care, licitația publică se va 
repeta în aceleași condiții în 
data de 02.09.2020, ora 
11.00, respectiv în data de 
09.09.2020, ora 11.00. Infor-
maț i i  sup l imentare  la 
t e l e fon :  0264 .436 .100 ; 
0264.436.203 sau mail: meca-
nizare.ardeal@hidrocon-
structia.com



Prognoză-şoc de la Bruxelles. Mergem spre un deficit bugetar interzis în Europa 

România riscă primele sancțiuni
UE pentru o țară cu mână spartă

Camere video anti- 
bătaie, în grădinițe

Joi 9 mai 2019 ∙ Serie nouă ∙ nr. 369 (7681) ∙ 2,8 lei

Programul  
Laptele,  
cornul şi  
lama de ras

n Un fabricant de pâine din Ocna Mureş a prins anul acesta contracte de 34 milioane de lei pentru furnizarea de lapte, cornuri 

şi mere pentru elevi n Firma este celebră pentru numeroasele scandaluri în care a fost implicată - de la mere îngheţate, la 

lapte stricat şi lame de ras în cornurile pentru copii n Protecţia Consumatorilor a amendat, autorităţile au reziliat acordurile, 

dar tot timpul apar contracte noi, ridicând totalul afacerilor cu statul la circa 50 milioane de euro Pag. 5
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Fost ministru, otrăvit cu mercur
Doina Pană, fost ministru al Apelor şi Pădurilor şi 

actual deputat PSD, a dezvăluit că, la sfârşitul anului 

2017, a fost victima unei intoxicaţii cu mercur. Aceasta 

bănuieşte că atacul asupra sa are orginea în zona 

mafiei lemnului, ca urmare a deciziilor pe care le-a luat. 

Doina Pană suspicionează că substanţa otrăvitoare a 

fost strecurată în alimente. Tratamentul-şoc pentru 

eliminarea dozei de mercur a durat 12 zile, însă 

eliminarea totală a substanţei din organism poate 

dura chiar ani de zile.  Pag. 7


