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OFERTE SERVICIU
l În conformitate cu prevederile art.1 și
art.7 alin.1 din Hotărârea nr.286/2011 modificată și completată cu Hotărârea
nr.1027/2014, Centrul Social „Sfântul
Andrei” Comuna Malu Mare, județul Dolj,
organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea, pe perioadă determinată, a funcției contractuale de execuție temporar
vacantă -magaziner în cadrul Compartimentului Administrativ. Condiții generale
de participare la concurs: Candidaţii trebuie
să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru
privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant aprobat prin
H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile specifice
de participare la concurs: -Studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat, fișă
medicina muncii și aviz psihologic; -Nu se
solicită vechime în muncă/specialitatea
studiilor. Concursul se va organiza la sediul
Primăriei Malu Mare din com.Malu Mare,
județul Dolj, str.Primăriei nr.7, în data de 16
aprilie 2020, ora 11.00, proba scrisă, și în
data de 22 aprilie 2020, ora 12.00, interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în
termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, respectiv până
la data de 7 aprilie 2020, ora 16.00, la sediul
Centrului Social „Sfântul Andrei” comuna
Malu Mare, str.Bechetului nr.276, telefon
0351.430.802, e-mail: caminbatranimalumare2013@yahoo.com, persoană de contact
Pucă Elisa -Daniela, responsabil resurse
umane. Detalii privind condiţiile specifice şi
bibliografia de concurs sunt disponibile la
sediul Primăriei Malu Mare din com.Malu
Mare, județul Dolj, str.Primăriei nr.7. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefon
0351.430.802.
l Primăria Comunei Remetea, cu sediul în
comuna Remetea nr.299, judeţul Bihor,
organizează concurs pentru ocuparea următorului post aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificat şi completat de H.G. nr.
1027/2014. Denumirea postului: șofer post
vacant contractual. Condiţii specifice de
participare la concurs: -nivelul studiilor:
liceale; -vechime în specialitate studiilor
necesare ocupării postului: 7 ani. Data, ora
şi locul de desfăşurare a concursului: Proba
scrisă: data de 27.04.2020, ora 10.00, la
sediul instituției. Proba practică: data de
29.04.2020, ora 10.00, la sediul instituției.
Data limită până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrătoare de la afișare, la
sediul instituției. Relaţii suplimentare la
sediul: Primăriei comunei Remetea,
persoană de contact: Popovici Vasile-Virgel,
telefon 0259.325.240, mobil 0784.281.393.
l În conformitate cu prevederile Legii
nr.95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale O.M.S.nr.284/2007, privind
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice
comitetului director din spitalele publice,
modificat de art.1 din O.M.S.nr.954/2017,
Spitalul Județean de Urgență Mavromati
Botoșani, cu sediul în Botoșani, str.
Marchian, nr.11, județul Botoșani, organizează concurs/examen pentru ocuparea
funcţiei specfice comitetului director al
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Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața
Independenței, nr. 1, telefon: 0239/694947, fax: 0239/692394, e-mail:
pmb@primariabraila.ro, anunţă reorganizarea licitaţiei publice în
vederea constituirii dreptului de superﬁcie, cu titlu oneros, pe o
perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al
Municipiului Brăila în suprafaţă de 440,00 mp, situat în Brăila, Calea
Galați, nr. 363A, NCP 85776, în vederea ediﬁcării unui obiectiv
economic.
Licitaţia se organizează la sediul Primăriei Municipiului Brăila,
Piaţa Independenţei, nr. 1, camera 16, în două etape astfel:
- Etapa I, de veriﬁcare și analizare a ofertelor, în data 22.04.2020,
ora 10:00.
- Etapa a II-a, de licitare, se va desfășura la un interval de maximum
10 zile de la ﬁnalizarea primei etape.
Documentele solicitate în vederea participării la licitaţie sunt
prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei ce se va procura în format
letric/electronic, începând cu data prezentului anunț și până cel mai
târziu în preziua licitației, urmare unei solicitări scrise transmise prin
sistemul de poștă electronică/clasică. Solicitarea va cuprinde o adresă
de e-mail valabilă pentru corespondență și va avea anexată dovada
achitării prețului caietului de sarcini.
Prețul caietului de sarcini în cuantum de 300 lei se achită prin ordin
de plată în contul Municipiului Brăila:
Banca: Trezoreria Municipiului Brăila
Beneﬁciar: Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Brăila
Cont: RO20 TREZ 1512 1360 250X XXXX
C.I.F.: 4205670.

Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața
Independenței, nr. 1, telefon: 0239/694947, fax: 0239/692394, e-mail:
pmb@primariabraila.ro, anunţă reorganizarea licitaţiei publice în
vederea constituirii dreptului de superﬁcie, cu titlu oneros, pe o
perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al
Municipiului Brăila în suprafaţă de 327,00 mp, situat în Brăila, Str.
Prahovei, nr. 16, NCP 93998, în vederea ediﬁcării de construcții cu
destinația de locuință.
Licitaţia se organizează la sediul Primăriei Municipiului Brăila,
Piaţa Independenţei, nr. 1, camera 16, în două etape astfel:
- Etapa I, de veriﬁcare și analizare a ofertelor, în data 21.04.2020,
ora 10:00.
- Etapa a II-a, de licitare, se va desfășura la un interval de maximum
10 zile de la ﬁnalizarea primei etape.
Documentele solicitate în vederea participării la licitaţie sunt
prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei ce se va procura în format
letric/electronic, începând cu data prezentului anunț și până cel mai
târziu în preziua licitației, urmare unei solicitări scrise transmise prin
sistemul de poștă electronică/clasică. Solicitarea va cuprinde o adresă
de e-mail valabilă pentru corespondență și va avea anexată dovada
achitării prețului caietului de sarcini.
Prețul caietului de sarcini în cuantum de 300 lei se achită prin ordin
de plată în contul Municipiului Brăila:
Banca: Trezoreria Municipiului Brăila
Beneﬁciar: Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Brăila
Cont: RO20 TREZ 1512 1360 250X XXXX
C.I.F.: 4205670.

Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața
Independenței, nr. 1, telefon: 0239/694947, fax: 0239/692394, e-mail:
pmb@primariabraila.ro, anunţă reorganizarea licitaţiei publice în
vederea constituirii dreptului de superﬁcie, cu titlu oneros, pe o
perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al
Municipiului Brăila în suprafaţă de 5.775,00 mp, situat în Brăila, DN
22B Km 0+400, lot 2/1, NCP 91551, în vederea ediﬁcării unui obiectiv
economic.
Licitaţia se organizează la sediul Primăriei Municipiului Brăila,
Piaţa Independenţei, nr. 1, camera 16, în două etape astfel:
- Etapa I, de veriﬁcare și analizare a ofertelor, în data 22.04.2020,
ora 11:00.
- Etapa a II-a, de licitare, se va desfășura la un interval de maximum
10 zile de la ﬁnalizarea primei etape.
Documentele solicitate în vederea participării la licitaţie sunt
prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei ce se va procura în format
letric/electronic, începând cu data prezentului anunț și până cel mai
târziu în preziua licitației, urmare unei solicitări scrise transmise prin
sistemul de poștă electronică/clasică. Solicitarea va cuprinde o adresă
de e-mail valabilă pentru corespondență și va avea anexată dovada
achitării prețului caietului de sarcini.
Prețul caietului de sarcini în cuantum de 300 lei se achită prin ordin
de plată în contul Municipiului Brăila:
Banca: Trezoreria Municipiului Brăila
Beneﬁciar: Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Brăila
Cont: RO20 TREZ 1512 1360 250X XXXX
C.I.F.: 4205670.

Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața
Independenței, nr. 1, telefon: 0239/694947, fax: 0239/692394, e-mail:
pmb@primariabraila.ro, anunţă reorganizarea licitaţiei publice în
vederea constituirii dreptului de superﬁcie, cu titlu oneros, pe o
perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al
Municipiului Brăila în suprafaţă de 334,00 mp, situat în Brăila, Str.
Mașinilor, nr. 3, NCP 9953, în vederea ediﬁcării de construcții cu
destinația de locuință.
Licitaţia se organizează la sediul Primăriei Municipiului Brăila,
Piaţa Independenţei, nr. 1, camera 16, în două etape astfel:
- Etapa I, de veriﬁcare și analizare a ofertelor, în data 21.04.2020,
ora 11:00.
- Etapa a II-a, de licitare, se va desfășura la un interval de maximum
10 zile de la ﬁnalizarea primei etape.
Documentele solicitate în vederea participării la licitaţie sunt
prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei ce se va procura în format
letric/electronic, începând cu data prezentului anunț și până cel mai
târziu în preziua licitației, urmare unei solicitări scrise transmise prin
sistemul de poștă electronică/clasică. Solicitarea va cuprinde o adresă
de e-mail valabilă pentru corespondență și va avea anexată dovada
achitării prețului caietului de sarcini.
Prețul caietului de sarcini în cuantum de 300 lei se achită prin ordin
de plată în contul Municipiului Brăila:
Banca: Trezoreria Municipiului Brăila
Beneﬁciar: Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Brăila
Cont: RO20 TREZ 1512 1360 250X XXXX
C.I.F.: 4205670.

unității, după cum urmează: -1 post director
medical. La concurs/ examen se pot înscrie
candidaţii care îndeplinesc, cumulativ,
criteriile generale şi specifice. Criteriile
generale sunt următoarele: a) au domiciliul
stabil în România; b) nu au fost condamnaţi
definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni
contra umanităţii, contra statului ori contra
autorităţii, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau
a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care
i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit

reabilitarea; c)au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale
eliberate de medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate; d) nu au vârsta
de pensionare, conform prevederilor legale
în vigoare. Criteriile specifice sunt următoarele: 1.sunt absolvenți de învățământ
universitar de lungă durată, cu diplomă de
licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; 2.sunt confirmaţi cel puţin medic specialist; 3.au
minimum 5 ani vechime în specialitatea
respectivă. Concursul/examenul pentru

ocuparea funcţiei de director medical se va
organiza în data de 27.04.2020, ora 10.00
-proba scrisă, respectiv data de 30.04.2020,
ora 10.00 -susţinere orală a proiectului de
specialitate și ora 13.00 -interviul de selecţie,
la sediul unităţii. Data limită până la care se
pot depune actele pentru dosarul de concurs
este 16.04.2020, ora 15.30. Bibliografia
pentru concurs/examen şi temele-cadru
pentru proiectul de specialitate se afişează
la sediul Spitalului Județean de Urgență
Mavromati Botoșani şi se publică pe site-ul
spitalului www.spitalulmavromati.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tele-

fonul 0231.518.812, interior 1141, Serviciul
RUNOS.
l Erată la anunțul privind organizarea
concursului pentru ocuparea funcției
contractuale vacante de administrator din
cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea
Forței de Muncă Cluj: • Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial,
respectiv în perioada 27.03.2020 –
09.04.2020 și nu 30.03.2020-10.04.2020, cum
din eroare a fost publicat inițial.
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DIVERSE
l Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru SC Apa Nova București SA.
Titularul SC Apa Nova București SA
anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul “Achiziționarea,
punerea în funcțiune și conectarea unui
grup de cogenerare la instalațiile existente pentru obiectivul SEAU Glina”,
propus a fi amplasat în com.Glina, sat
Glina, str.DN CB, nr.306, nc.957, județul
Ilfov. Informațiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția
mediului- Agenția pentru Protecția
Mediului Ilfov și la sediul SC Apa Nova
București din str.Tunari, nr.60A,
Clădirea Ștefan cel Mare, et.6-9 B2, în
zilele de Luni până Vineri, între orele
08.00-16.00. Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediul autorității
competente pentru protecția mediului
Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov,
Aleea Lacul Morii, nr.1, București, Sector
6, cod 060841, email: office@apmif.
anpm.ro, tel/fax: 021.430.15.23;
021.430.14.02.
l Dealul cu Afine SRL (CUI 39159070),
cu sediul în București, Șos.Nordului,
96H, ap.13, anunță publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare
„continuarea procedurii privind
emiterea aprobării de dezvoltare”,
pentru proiectul „Înființare și Modernizare Plantație Ecologică Afini”, propus a
fi amplasat în Toderița, com.Mândra,
jud.Brașov. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul APM Brașov,
str.Politehnicii, nr.3, în zilele de luni-joi,
între orele 8.00-16.30 și vineri, între orele
8.00-14.00, precum și la următoarea
adresă de internet www.apmbv.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii, observații la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării prezentului anunț.

ADUNĂRI GENERALE
l Erata la Convocatorul Adunarii
Generale Ordinare A Actionarilor NR.
1035/26.03.2020, publicat in Jurnalul din
data de 27 martie 2020. Societatea
PRODVINALCO S.A. cu sediul in
Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4,
Judetul Cluj, inmatriculata la Registrul
Comertului Cluj sub nr. J12/68/1991,
Cod unic de inregistrare RO 199222,
Capital social: 3.149.503,4 lei (in continuare “Societatea”), informeaza actionarii cu privire la faptul ca se modifica
Convocatorul aferent Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor convocata
pentru data de 29/30 aprilie 2020, in
sensul ca se elimina prevederile referitoare la obligatia actionarilor de a transmite formularul de vot prin
corespondenta sau imputernicirea
speciala in forma autentica sau insotite
de un specimen de semnatura legalizat/
certificat de un notar public sau de un
organism cu competente de legalizare/
certificare a semnaturii. Prin urmare,
textul Convocatorului va avea urmatorul
continut: „Formularele de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale

trebuie sa fie insotite de documentele
care atesta calitatea de actionar.” Presedinte C.A. -Albon Vasile.
l Președintele Consiliului de Administrație al SC AUTOSTART SA, înregist r a t ă l a O R C B r a ș o v s u b n r.
J08/188/1991, CUI: RO1099272, cu
sediul social în Brașov, str.Lungă, nr.261,
Jud.Brașov, convoacă, conform prevederilor legii 31/1990 și ale actului constitutiv, la sediul din Brașov, str.Lungă,
nr.261, Jud.Brașov, Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor în data de: 14
mai 2020, ora 17.00 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data
de: 14 mai 2020, ora 17.30. În cazul
neîndeplinirii condițiilor statutare sau a
oricăror alte condiții de validitate,
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de: 17 mai 2020, ora 17.00,
Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor în data de: 17 mai 2020, ora
17.30, în același loc și având aceleași
ordine de zi. Ordinea de zi pentru AGA
Ordinară este următoarea: 1) Aprobarea
bilanțului contabil și a contului de profit
și pierdere pe anul financiar 2019 pe
baza: -prezentării și aprobării raportului
Consiliului de Administrație privind
activitatea desfășurată în anul 2019;
-prezentării și aprobării raportului
Comisiei de cenzori privind bilanțul
contabil și situațiile financiare aferente
exercițiului financiar 2019; 2)Diverse.
Ordinea de zi pentru AGA Extraordinară este următoarea: 1.Aprobarea
desființării punctului de lucru aflat în
Alba Iulia, str. Muncii, nr.2A, județul
Alba.
l Administratorul Unic al Societăţii
COMAT SA Dâmbovița, cu sediul social
în Judeţul Dâmbovița, Târgoviște, Str.
Laminorului, Nr.8, înmatriculată la
Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J15/287/1991 şi
cod unic de înregistrare 921331 (denumită în continuare „Societatea”), în
conformitate cu prevederile art.117 din
Legea nr. 31/1990 privind societăţile,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Actului
Constitutiv al Societăţii, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru data de 05.05.2020, ora
12.00, în Târgoviște, Str.Laminorului,
Nr.8, Jud. Dâmbovița. În cazul în care
Adunarea nu se întruneşte legal şi
statutar în data menţionată, Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor se va
organiza în data de 06.05.2020, la aceeaşi
oră şi în acelaşi loc. Au dreptul să participe și să voteze în cadrul adunării
generale toți acţionarii înregistraţi înregistrati în evidenţele Societăţii- în registrul acţionarilor şi în evidenţele Oficiului
Registrului Comerţului la sfârşitul zilei
de 16.04.2020 considerată, în conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) din
Legea nr. 31/1990 privind societăţile,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, drept Dată de Referinţă
pentru ţinerea Adunărilor. ORDINE DE
ZI: I.Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor: 1. Prezentarea și
aprobarea situatiilor financiare anuale,
bilanțul contabil și contul de profit și
pierdere întocmite la data de 31.12.2019
pe baza Raportului de gestiune al administratorului unic și a raportului întocmit
de auditor. 2. Aprobarea descărcării de

gestiune a administratorului unic al
societății societății pentru activitatea
desfășurată în exercițiul financiar 2019.
3.Aprobare bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. 4. Aprobarea
închirierii de bunuri imobiliare pe anul
2020, spații disponibile. 5. Revocarea
prin vot secret a auditorului financiar
actual. 6.Numirea prin vot secret a unui
nou auditor financiar, stabilirea duratei
mandatului și împuternicirea administratorului unic pentru negocierea și
încheierea contractului de audit. 7.
Aprobarea politicii de remunerare a
administratorul unic al societății. 8.
Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate
de substituire, a administratorului unic
pentru a redacta și semna hotărârea
AGOA adoptată, şi să efectueze orice
formalităţi necesare pentru a menţiona/
înregistra hotărârea la Oficiul Registrului Comertului şi pentru publicarea
hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Au dreptul de a cere
introducerea unor noi puncte pe ordinea
de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel
puțin 5% din capitalul social. Cererile se
înaintează administratorului unic, în cel
mult 15 zile de la publicarea convocării,
în vederea publicării și aducerii acestora
la cunoștință celorlalți acționari. Toate
materialele privind adunarile generale și
procedura de vot vor fi disponibile și pot
fi consultate la sediul Societății Târgoviște, Str.Laminorului, Nr.8, Jud.
Dâmbovița, de Luni până Vineri, între
orele 10.00 și 14.00, începând cu data
convocării adunării generale. Fiecare
acționar poate adresa administratorului
întrebări în scris referitoare la activitatea
societății, înaintea datei de desfășurare a
adunării generale, urmând a i se
răspunde în cadrul adunării. Informațiile suplimentare precum și solicitările
se pot obține/transmite și email: office.
secretariat.sa@gmail.com.
l Convocator al Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor Certasig -Societate de Asigurare și Reasigurare SA.
București, Str.Nicolae Caramfil nr.61B,
Sector 1, J40/9518/2003, CUI 12408250.
În atenția acționarilor Certasig -Societate de Asigurare și Reasigurare SA,
Consiliul de Administrație al Certasig
-Societate de Asigurare și Reasigurare
SA („Societatea”) convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru data de 04.05.2020, ora
11.00, la sediul social sau pe data de
05.05.2020, la aceeași oră și în același loc,
în cazul în care la prima convocare nu se
vor îndeplini condițiile privitoare la
cvorum, cu următoarea: Ordine de zi a
Adunării Generale Ordinare: 1.Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2019,
conform Normei nr. 41/2015 privind
situațiile financiare anuale individuale si
situațiile financiare consolidate ale entităților care desfășoară activitate de
asigurare si/sau reasigurare, respectiv a
bilanțului contabil și contului de profit și
pierderi ale Societății la 31.12.2019, în
baza Raportului Consiliului de Administrație cu privire la anul financiar 2019;
2.Aprobarea situațiilor financiare
aferente anului 2019 întocmite în regim
de Solvabilitate II; 3.Discutarea și aprobarea raportului de audit extern cu
privire la exercițiul financiar 2019 și
Raportul privind Solvabilitatea și Situ-
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ația Financiară (SFCR); 4. Aprobarea
raportului privind activitatea administratorilor pe anul 2019 și descărcarea de
gestiune a acestora; 5. Luarea la cunoștință cu privire la demisiile d-nei Maria
Galabova Rangelova, respectiv
Radoslaw Pawlowski din calitatea acestora de membri ai Consiliului de Administrație; 6.Să se ia act de formularea
cererii de deschidere a procedurii falimentului societății; 7.Numirea și împuternicirea unui reprezentant al
acționarilor pentru a întreprinde toate
acțiunile necesare pentru aducerea la
îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor convocate prin
prezenta și efectuarea tuturor formalităților aferente necesare. În conformitate
cu prevederile art.117(2) din Legea
nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, situațiile financiare și rapoartele
administratorilor și directoratului,
precum și orice document relevant cu
privire la sus-menționată ordine de zi au
fost puse la dispoziția acționarilor pentru
a fi consultate la sediul Societății începând cu data publicării convocatorului.
Data: 31.03.2020. James Julian
Grindley, Președintele Consiliului de
Administrație.
l Convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii
MUNTENIA OIL S.A.: Consiliul de
Administraţie al societăţii MUNTENIA
OIL S.A. („Societatea”), o societate pe
acţiuni cu sediul în Bucureşti, Strada
Barbu Văcărescu nr. 201, etaj 13, biroul
nr. 4, sector 2, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă
Tr i b u n a l u l B u c u r e ş t i s u b n r.
J40/13754/2016, având cod unic de înregistrare 403810 şi Identificator Unic la
Nivel European (EUID): ROONRC.
J40/13754/2016, în temeiul dispoziţiilor
statutare şi prevederilor articolului 117
din Legea Societăţilor nr. 31/1990, republicată şi modificată, prin prezenta,
convoacă Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor societăţii MUNTENIA
OIL S.A. pentru data de 15.05.2020, ora
9,00 a.m., la sediul Societăţii, la adresa
indicată mai sus, cu următoarea Ordine
de Zi: 1) Aprobarea raportului administratorilor pentru activitatea societăţii
MUNTENIA OIL S.A. pe anul 2019. 2)
Aprobarea raportului financiar al auditorului extern pe anul 2019. 3) Aprobarea bilanţului contabil şi a contului de
profit şi pierderi al societăţii
MUNTENIA OIL S.A. pe anul 2019. 4)
Aprobarea repartizării profitului net în
sumă de 499.025,40 lei, înregistrat de
Societate în exerciţiul financiar încheiat
la 31 decembrie 2019, prin distribuirea
de dividente. 5) Aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al societăţii
MUNTENIA OIL S.A. pe anul 2020. 6)
Aprobarea descărcării de gestiune a
administratorilor Societăţii, pentru exerciţiul financiar aferent anului 2019. 7)
Diverse. 8) Emiterea de autorizări şi
împuterniciri pentru parcurgerea
procedurilor şi formalităţilor legale
necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate, incluzând, dar fără a
se limita la acestea, transmiterea puterilor de a semna, de a depune şi ridica
documente în numele societăţii
MUNTENIA OIL S.A. La Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor sunt

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi
acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 24.04.2020,
stabilită ca dată de referinţă. Registrul
acţionarilor este ţinut de societatea
Prima Limited S.R.L. Acţionarii pot fi
reprezentaţi în cadrul sedinţei adunării
generale a acţionarilor pe bază de
procură specială care va fi depusă în
original la Societate cu 48 ore înainte de
adunarea generală a acţionarilor. Informaţii şi documente privind punctele
aflate pe ordinea de zi a Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor pot fi
obţinute de către acţionari de la secretariatul Societăţii începând cu data convocării adunării generale a acţionarilor.
Pentru ipoteza neîntrunirii cerinţelor de
cvorum în data de 15.05.2020, la ora şi
locul stabilite, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este reconvocată
pentru data de 18.05.2020, în acelaşi loc
şi la aceeaşi oră. Preşedintele Consiliului
de Administraţie, Shaleva Daswani
Vesselina Miroliubova.
l Convocare a Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii INTEROIL AGRITRADING S.A.: Consiliul
de Administraţie al societăţii INTEROIL
AGRITRADING S.A. („Societatea”), o
societate pe acţiuni cu sediul în Bucureşti, Strada Barbu Văcărescu, nr. 201,
et.13, biroul nr.6, sector 2, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Bucureşti sub nr.
J40/4464/2019, având cod unic de înregistrare 54523 şi Identificator Unic la
Nivel European (EUID): ROONRC.
J40/4464/2019, în temeiul dispoziţiilor
statutare şi prevederilor articolului 117
din Legea Societăţilor nr. 31/1990, republicată şi modificată, prin prezenta,
convoacă Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor societăţii INTEROIL
AGRITRADING S.A. pentru data de
15.05.2020, ora 10,00 a.m., la sediul
Societăţii, la adresa indicată mai sus, cu
următoarea Ordine de Zi: 1) Aprobarea
raportului administratorilor pentru activitatea societăţii INTEROIL AGRITRADING S.A. pe anul 2019. 2)
Aprobarea raportului financiar al auditorului extern pe anul 2019. 3) Aprobarea bilanţului contabil şi a contului de
profit şi pierderi al societăţii INTEROIL
AGRITRADING S.A. pe anul 2019. 4)
Aprobarea repartizării profitului net în
valoare de 2.655.288,86 lei, înregistrat de
Societate în exerciţiul financiar încheiat
la 31 decembrie 2019, după cum
urmează: -suma de 135.966,24 lei, pentru
constituirea rezervei legale, şi -suma de
2.519.322,62 lei, pentru acoperirea pierderilor din anii precedenţi. 5) Aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al
societăţii INTEROIL AGRITRADING
S.A. pe anul 2020. 6) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor
Societăţii, pentru exerciţiul financiar
aferent anului 2019. 7) Diverse. 8)
Emiterea de autorizări şi împuterniciri
pentru parcurgerea procedurilor şi
formalităţilor legale necesare ducerii la
îndeplinire a hotărârilor adoptate, incluzând, dar fără a se limita la acestea,
transmiterea puterilor de a semna, de a
depune şi ridica documente în numele
societăţii INTEROIL AGRITRADING
S.A. La Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregis-
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traţi în registrul acţionarilor la sfârşitul
zilei de 24.04.2020, stabilită ca dată de
referinţă. Registrul acţionarilor este
ţinut la societate. Acţionarii pot fi reprezentaţi în cadrul şedinţei adunării generale a acţionarilor pe bază de procură
specială care va fi depusă în original la
Societate cu 48 ore înainte de adunarea
generală a acţionarilor. Informaţii şi
documente privind punctele aflate pe
ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pot fi obţinute de
catre acţionari de la secretariatul Societăţii începând cu data convocării
adunării generale a acţionarilor. Pentru
ipoteza neîntrunirii cerinţelor de cvorum
în data de 15.05.2020, la ora şi locul
stabilite, Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor este reconvocată pentru
data de 18.05.2020, în acelaşi loc şi la
aceeaşi oră. Preşedintele Consiliului de
Administraţie, Shaleva Daswani Vesselina Miroliubova.
l Convocare: a Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor societăţii
Interoil Agritrading S.A.: Consiliul de
Administraţie al societăţii INTEROIL
AGRITRADING S.A. („Societatea”), o
societate pe acţiuni cu sediul în Bucureşti, Strada Barbu Văcărescu, nr. 201,
et.13, biroul nr.6, sector 2, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Bucureşti sub nr.
J40/4464/2019, având cod unic de înregistrare 54523 şi Identificator Unic la
Nivel European (EUID): ROONRC.
J40/4464/2019, în temeiul dispoziţiilor
statutare şi prevederilor articolului 117
din Legea Societăţilor nr.31/1990, republicată şi modificată, prin prezenta,
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii INTEROIL AGRITRADING S.A. pentru
data de 15.05.2020, ora 11,00 a.m., la
sediul Societăţii, la adresa indicată mai
sus, cu următoarea Ordine de Zi: 1)
Desfiinţarea şi radierea punctului de
lucru al societăţii INTEROIL AGRITRADING S.A., situat în Municipiul
Oradea, str. Lotrului nr. 2-6, jud. Bihor.
2) Aprobarea modificării articolului 3.
Sediul societăţii, din Actul Constitutiv al
Societăţii, articol care va avea următorul conţinut: “Art. 3. Sediul societăţii.
(1) Sediul social al societăţii este în
Bucureşti, sectorul 2, Strada Barbu
Văcărescu nr.201, et.13, biroul nr. 6.
Sediul social al societăţii va putea fi
schimbat în orice alt loc din ţară, pe baza
hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. (2) Societatea îşi
poate deschide puncte de lucru, sucursale, filiale, agenţii şi/sau reprezentanţe
(sau alte asemenea unităţi), potrivit legii
române aplicabile în speţă.” 3) Diverse.
4) Emiterea de autorizări şi împuterniciri pentru parcurgerea procedurilor şi
formalităţilor legale necesare ducerii
la îndeplinire a hotărârilor adoptate,
incluzând, dar fără a se limita la
acestea, transmiterea puterilor de a
semna, de a depune şi ridica documente în numele societăţii INTEROIL
AGRITRADING S.A. La Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor
sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze
toţi acţionarii înregistraţi în registrul
acţionarilor la sfârşitul zilei de
24.04.2020, stabilită ca dată de referinţă.
Registrul acţionarilor este ţinut de societate. Acţionarii pot fi reprezentaţi în
cadrul şedinţei adunării generale a acţionarilor pe bază de procură specială
care va fi depusă în original la Societate
cu 48 ore înainte de adunarea generală a
acţionarilor. Informaţii şi documente
privind punctele aflate pe ordinea de
zi a Adunării Generale Extraordinare
a Acţionarilor pot fi obţinute de către
acţionari de la secretariatul Societăţii
începând cu data convocării adunării
generale a acţionarilor. Pentru ipoteza

neîntrunirii cerinţelor de cvorum în data
de 15.05.2020, la ora şi locul stabilite,
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor este reconvocată pentru
data de 18.05.2020, în acelaşi loc şi la
aceeaşi oră. Preşedintele Consiliului de
Administraţie, Shaleva Daswani Vesselina Miroliubova.

LICITAŢII
l Comuna Fălciu, cu sediul în sat
Fălciu, comuna Fălciu, județul Vaslui,
CIF 4540003, organizează licitaţie
publică în data de 23.04.2020, ora 10.00,
la sediul organizatorului, pentru concesionarea de „Terenuri arabile aflate în
proprietatea privată a Comunei Fălciu,
județul Vaslui, în suprafață de 27,10 ha”.
Documentației de atribuire se achiziționează de la sediul Comunei Fălciu,
începând cu data publicării prezentului
anunț până la data 17.04.2020, ora
16.00, achitând contravaloarea acestuia,
în cuantum de 100Lei, la casieria Primăriei comunei Fălciu. Data limită de
depunere a ofertelor: 22.04.2020, ora
12.00. Pentru relații suplimentare vă
rugăm să adresați instituției la numărul
de telefon 0235.430.254, fax
0235.430.361, e-mail: primariafalciu@
yahoo.com
l 1.Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Primăria comunei
Bucov, str.Constantin Stere, Nr. 1,
Bucov, judeţul Prahova, telefon
0244.275.046, fax 0244.275.170, email:
achizitiipublice@primariabucov.ro. 2.
Informaţii generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: Conform HCL
nr.16/20.02.2020 și conform OUG
57/2019 ca temei legal -suprafață din
domeniul privat al comunei Bucov, jud.
Prahova: teren intravilan 4.182mp,
situat în sat Bucov, str.Industriei, Tarla
49, Parcela Cc 2049, identificat cu nr.
cadastral 27340, conform Carte
funciară nr.27340. 3.Informaţii privind
documentaţia de atribuire: Se regăsesc
în caietul de sarcini. 4.Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentaţiei de atribuire: Direct la
sediul Primăriei comunei Bucov. 5.
Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Compartiment Achiziții Publice al Primăriei
Comunei Bucov, str.Constantin Stere,
nr.1, loc.Bucov, jud.Prahova, cod poștal
107110. 6.Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar: 10Lei
care se achită la sediul Primăriei
Comunei Bucov. 7.Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 15.04.2020, ora
16.00. 8.Informații privind ofertele:
Ofertele se transmit în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, pe
care se va indica obiectul concesiunii
pentru care se depun, numele sau denumirea ofertantului și adresa. 9.Data
limită de depunere a ofertelor:
27.04.2020, ora 10.00. 10.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: La sediul Primăriei comunei Bucov, str. Constantin
Stere, Nr.1, cod poștal 107110, jud.
Prahova. 11.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: Un
exemplar original. 12.Data şi locul la
care se va desfăşura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor: 27.04.2020, ora
10.30, la sediul Primăriei Comunei
Bucov, str.Constantin Stere, Nr. 1, cod
poștal 107110, jud.Prahova -Birou
Primar. 13.Denumirea, adresa, numărul
de telefon, telefax şi/ sau adresa de

e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul
Prahova, Str.Văleni nr.44, mun.Ploiești,
jud.Prahova, cod poştal 100125, tel.:
0244.544.230, fax: 0244.541.272. 14.Data
transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 31.03.2020.
l Doly Super Market S.R.L., societate
in faliment, prin lichidator judiciar
Andrei Ioan IPURL, cu sediul in
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap.
31, Jud. Prahova, scoate la vanzare prin
licitatie, urmatoarele bunuri: autoutilitara Ford Transit, nr. inmatriculare
PH-21-DLY, an fabricatie 2006, la pretul
de 850,80 euro; autoutilitara Ford
Transit, nr. inmatriculare PH-99-TOR,
an fabricatie 2000, la pretul de 808,20
euro; autoutilitara Ford Transit, nr.
inmatriculare PH-13-YOS, an fabricatie
2008, la pretul de 1.274,40 euro.
Inscrierea la licitatie se poate efectua cu
48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei,
mai multe relatii precum si achizitionarea regulamentului de vanzare se pot
obtine de la sediul lichidatorului judiciar,
la numerele de telefon/fax:
0728.485.605/0244.597.808, email:
office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.
andreiioan.ro. Licitatia se va organiza in
data de 03.04.2020, ora 12:30, iar in
cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este reprogramata pentru
data de 06.04.2020, 07.04.2020,
08.04.2020, 09.04.2020, 13.04.2020,
14.04.2020, 15.04.2020, 16.04.2020,
17.04.2020.
l Doly Super Market S.R.L., societate in
faliment, prin lichidator judiciar Andrei
Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh.
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova,
vinde la licitatie, in bloc, urmatoarele
bunuri: vopsea, adeziv, fitinguri, tevi PVC,
coturi, chit, suruburi, becuri, aracet,
grund, baterii sanitare, etc. Lista completa
a tuturor bunurilor si preturilor, poate fi
consultata in anexa de pe site-ul lichidatorului judiciar www.andreiioan.ro.
Conform hotararii creditorilor, pretul de
incepere al licitatiei va fi diminuat cu 50
%. Inscrierea la licitatie se poate efectua
cu 48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei,
mai multe relatii precum si achizitionarea
regulamentului de vanzare se pot obtine
de la sediul lichidatorului judiciar, din
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31,
Jud. Prahova, la numerele de telefon/fax:
0728.485.605/0244.597.808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro. Licitatia se va organiza in data de
03.04.2020, ora 14:30, iar in cazul in care
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este
reprogramata pentru data de 08.04.2020,
10.04.2020, 15.04.2020, 17.04.2020,
22.04.2020, 24.04.2020, 28.04.2020,
30.04.2020, 06.05.2020, 08.05.2020,
13.05.2020, 15.05.2020, 20.05.2020,
22.05.2020, 27.05.2020, 29.05.2020.
l Doly Super Market S.R.L., societate in
faliment, prin lichidator judiciar Andrei
Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh.
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova,
vinde la licitatie, in bloc, urmatoarele
bunuri: Cabina hidromasaj; Usi; Panou
dus; Usi duble cabina dus; Bazine WC –
îngropate; Soldat baie – pal; Rafturi
expunere – pal; Vas WC; Vas Bideu; Chiuveta; Rezervor wc; Treceri prag; Baghete
coltar faianţa; Raft baie cu o usa si 3
sertare; Chiuveta baie cu masca – pal;
Oglinda; Masa cu 2 sertare – pal; Dulap
baie cu 2 usi – pal; Cazi simple; Cazi
hidromasaj; Cădite dus; Picior chiuveta-piedestal; Litere si cifre din ceramica,
etc. Lista completa a tuturor bunurilor,
poate fi consultata in anexa de pe site-ul
lichidatorului judiciar www.andreiioan.ro.
Pretul de incepere al licitatiei este de 1,770

euro, fără TVA. Inscrierea la licitatie se
poate efectua cu 48 de ore inaintea datei
tinerii licitatiei, mai multe relatii precum
si achizitionarea regulamentului de
vanzare se pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja,
nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, la
numerele de telefon/fax:
0728.485.605/0244.597.808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro. Licitatia se va organiza in data de
03.04.2020, ora 13:00, iar in cazul in care
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este
reprogramata pentru data de 08.04.2020,
10.04.2020, 15.04.2020, 17.04.2020,
22.04.2020, 24.04.2020, 28.04.2020,
30.04.2020, 06.05.2020, 08.05.2020,
13.05.2020, 15.05.2020, 20.05.2020,
22.05.2020, 27.05.2020, 29.05.2020.
l Gold-Trans-Tur S.R.L., societate in
faliment, prin lichidator judiciar Andrei
Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh.
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova,
scoate la vanzare prin licitatie, autoturism
marca BMW 525D, an fabricatie 2002,
km: 719.125, la pretul de 650 euro, fara
TVA. Pretul bunului mobil este diminuat
cu 50 % fata de pretul de evaluare,
conform hotararii creditorilor nr.
1609/11.09.2019. Licitatia se va organiza
in data de 03.04.2020, ora 13:30, iar in
cazul in care bunul nu va fi valorificat,
aceasta este reprogramata pentru data de
08.04.2020, 10.04.2020, 15.04.2020,
17.04.2020, 22.04.2020, 24.04.2020,
28.04.2020, 30.04.2020, 06.05.2020,
08.05.2020, 13.05.2020, 15.05.2020,
20.05.2020, 22.05.2020, 27.05.2020,
29.05.2020. Inscrierea la licitatie se poate
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii
licitatiei, mai multe relatii precum si achizitionarea regulamentului de vanzare se
pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et.
10, ap. 31, Jud. Prahova, la numerele de
telefon/fax: 0728.485.605/0244.597.808,
email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul
www.andreiioan.ro.
l M.D.M. DET Euroconsult S.R.L., prin
lichidator, cu sediul in Ploiesti, Str. Gheorghe
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, vinde prin licitatie
publica, imobil situat in Comuna Băneşti,
Punct Ciuperceasca, Judeţul Prahova,
compus din: C1 – Pensiune/Motel, în suprafaţă construită de 413,45 mp, suprafaţă utilă
360,60 mp, data construcţiei 1970, reabilitată
in anul 2006; teren extravilan curti
constructii, în suprafaţă măsurată de 7.740
mp; C 2 – Terasa cu copertina de lemn, în
suprafaţă de 122,85 mp; platforma dale
colorate, în suprafaţă de 148,82 mp; C3 –
Construcţie deschisa cu destinaţia discotecă,
în suprafaţă de 295 mp; C4 – Construcţie cu
destinaţia WC, în suprafaţă construită de 42
mp, suprafaţă utilă de 27,97 mp, la preţul
total de 658.660,50 lei (pret fara TVA). Licitatia se va tine la sediul lichidatorului in data
de 03.04.2020, ora 14.00, iar in cazul in care
proprietatea imobiliara nu se va vinde, licitatia se va tine in data de 10.034.2020,
17.04.2020, 24.04.2020, 30.04.2020,
08.05.2020, 15.05.2020, 22.05.2020,
29.05.2020, 05.06.2020, 12.06.2020,
19.06.2020, 26.06.2020, 29.06.2020,
30.06.2020, la aceeasi ora si aceeasi adresa.
Cererile de inscriere la licitatie se depun in
original la sediul lichidatorului judiciar
insotite de toate documentele prevazute in
regulamentul de vanzare. Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 48 de ore inaintea
datei tinerii licitatiei, mai multe relatii
precum si achizitionarea regulamentului de
vanzare se pot obtine de la lichidatorulul
judiciar, la adresa mai sus mentionata, la
numerele
de
telefon
0787344547/0244597808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.
ro.
l Amesis SRL, societate in faliment, prin
lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL,
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cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30,
et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, scoate la
vanzare, prin licitatie, urmatoarele
bunuri: I. proprietatea imobiliara,
compusa din: C6 - Magazie Metalica, in
suprafata de 164 mp, C7 - Magazie Metalica, in suprafata de 74,70 mp si teren in
suprafata de 406 mp, la pretul total de
97.268 euro, fara TVA. II. Bunuri mobile,
compuse din: Iveco Eurocargo, nr. km
>500.000, la pretul de 2.754,00 euro, fara
TVA; Renault Mascott, nr. km >500.000,
la pretul de 1.454,00 euro, fara TVA;
Renault Master, nr. km >500.000, la
pretul de 1.069,00 euro, fara TVA; Autotractor – Iveco Magirus, nr. km
>1.000.000, la pretul de 2.161,80 euro,
fara TVA; Autotractor – Iveco Eurostar,
nr. km >2.400.400, la pretul de 787,50
euro, fara TVA; Renault Mascott, nr. km
>400.000, la pretul de 936 euro, fara
TVA. Inscrierea la licitatie se poate
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii
licitatiei, mai multe relatii precum si
achizitionarea regulamentului de vanzare
se pot obtine de la sediul lichidatorului
judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30,
et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, la numerele
de telefon/fax: 0728.485.605/
0244.597.808, email: office@andreiioan.ro
sau pe site-ul www.andreiioan.ro. Pentru
bunurile mobile, licitatia se va organiza in
data de 03.04.2020, ora 11:30, iar pentru
bunuri imobile la ora 11:30, iar in cazul in
care bunurile nu vor fi valorificate,
aceasta este reprogramata pentru data de
08.04.2020, 10.04.2020, 15.04.2020,
17.04.2020, 22.04.2020, 24.04.2020,
28.04.2020, 30.04.2020, 06.05.2020,
08.05.2020, 13.05.2020, 15.05.2020,
20.05.2020, 22.05.2020, 27.05.2020,
29.05.2020.
l Turnătoria Centrala Orion S.A., societate in faliment, prin lichidator judiciar
Andrei Ioan IPURL, cu sediul in
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap.
31, Jud. Prahova, scoate la vanzare
urmatoarele bunuri mobile: Demolator
Bosch GSH27, la pretul de 1.340,00 lei;
Demolator Milwankee, la pretul de
758,00 lei; Bormasina Makitta, la pretul
de 200,00 lei; Feromangan afinare 165
kg, la pretul de 1.072,50 lei; Feromangan
standard (mangan 74-75%) 310 kg, la
pretul de 1.085,00 lei; Ferosilicomangan
45 kg, la pretul de 495,00 lei. Inscrierea
la licitatie se poate efectua cu 48 de ore
inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe
relatii precum si achizitionarea regulamentului de vanzare se pot obtine de la
sediul lichidatorului judiciar, din
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap.
31, Jud. Prahova, la numerele de
telefon/fax: 0723.357.858/0244.597.808,
email: office@andreiioan.ro sau pe
site-ul www.andreiioan.ro. Licitatiile se
vor organiza in data de 03.04.2020, ora
10:00, iar in cazul in care bunurile nu
vor fi valorificate, aceasta este reprogramata pentru data de 08.04.2020,
10.04.2020, 15.04.2020, 22.04.2020,
24.04.2020, 29.04.2020, 06.05.2020,
08.05.2020, 13.05.2020, 15.05.2020,
20.05.2020, 22.05.2020, 27.05.2020,
29.05.2020.

PIERDERI
l Pierdut ADR- Certificat de pregatire
profesionala a conducatorului auto emis
de Autoritatea Rutiera Romana,
numarul 150630 pe numele Serban
Marian, valabil pana la 31.10.2024. Il
declar nul.
l Pierdut certificat de pregătire profesională a conducătorului auto - transport
marfă, eliberat de ARR Suceava, pe
numele Ciubatura Gabriel-Cristi, din
com. Mitocu Dragomirnei, județul
Suceava. Se declară nul.

