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OFERTE SERVICIU
l SC Cheresta Dimbovicioara
SRL, cu sediul în Podu Dâmboviței, Argeș, angajează:
-Lucrător gestionar -1
persoană. Oferim salariu motivant. Telefon: 0744.422.934.

CITAŢII
l Reclamanta Lungulescu
Grațiela Cezara citează pe
pârâtul Dumitrașcu Gheorghe,
cu ultima reședință cunoscută
în comuna Racovița, Colonia
TCH-Cornet, prin avocat
curator - Rădescu Ioana, în
dosarul nr. 9215/333/2018, în
data de 05.06.2020, ora 9.00,
sala 1, la Judecătoria Brezoi,
obiect - deschiderea procedurii
de declarare judecătorească a
morții pârâtului Dumitrașcu
Gheorghe. Orice persoană care
are date despre cel dispărut
este rugată să le comunice
instanței.

DIVERSE
l Informăm investitorii și acționarii societății că, în conformitate cu prevederile
Regulamentului nr.5/2018, art.
125 (2) RaportuI anual 2020 al
Transilvania Com SA a fost
transmis către ASF și BVBPiața AeRO. Acest raport poate
fi consultat la cerere la sediul
societății din Mediaș, str. M.
Eminescu, nr.4, pe website-ul
societății www.redalgroup.ro
sau la adresa www.bvb.ro la
simbolul TRVC. Informații
suplimentare la telefon:
0269.841.268.
l Informăm investitorii și
acționarii societății că, în
conformitate cu prevederile
Regulamentului nr.5/2018, art.
125 (2) Raportul anual 2019 al
Retezat SA a fost transmis
către ASF și BVB- Piața
AeRO. Acest raport poate fi
consultat la cerere la sediul
s o c i e t ă ț i i d i n S i b i u , s t r.
J.S.Bach, nr.4 sau la adresa
www.bvb.ro la simbolul RETZ.
Informații suplimentare la
telefon: 0269.213.230.

l O.M.V Petrom S.A anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a
acordului de mediu pentru
“Lucrari de suprafata, foraj,
echipare de suprafata si
conducta de amestec sondele
705, 706 Oprisenesti”, propus a
fi amplasat in jud. Braila,
extravilan U.A.T Ianca, sat
Oprisenenesti, extravilan T143,
P876/39, 876/40, 876/35,
876/36/1, 876/37, 876/38,
876/48-49, T147, P1008, 1015.
Informatiile privind proiectul
propus pot fi consultate la
sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Braila - mun. Braila,
Bd. Independentei, nr. 16, Bl.
B5 si la sediul OMV PETROM
SA din municipiul Bucuresti,
sector 1, strada Coralilor, nr. 22,
in zilele lucratoare intre orele
9.00 - 13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agentiei pentru Protectia
Mediului Braila.
l Leavis Cont IPURL, in calitate de lichidator notific deschiderea procedurii simplificate a
insolventei privind pe debitoarea Lipianu Mariana Izabel
Intreprindere Familiala, cu
sediul Ploiesti, Str. Abrud, nr. 2,
jud. Prahova, CUI 14744230,
F29/506/2002, dosar
4 9 6 / 1 0 5 / 2 0 2 0 Tr i b u n a l
Prahova. Termene: termen
pentru depunerea actelor de
catre debitoare conf. art. 67
alin din lege 10.04.2020,
termenul pentru depunerea
opozitiilor de catre creditori 10
zile de la primirea notificarii si
termenul pentru solutionarea
opozitiilor 10 zile dupa formularea opozitiilor, inregistrare
creante 08.05.2020, verificare
creante si afisare tabel preliminar 18.05.2020, solutionare
contestatii si definitivare tabel
11.06.2020. Adunarea creditorilor 22.05.2020 ora 14:00 cu
vot transmis pe fax, posta
e-mail. Relatii la telefon
0723880617, e-mail voichita _
onofrei @yahoo.com.
l SC Smart Management
Invest SRL reprezentata prin

Molnar Samuel, cu sediul în
municipiul Arad, strada Visinului, nr. 84, judeţul Cluj,
pentru proiectul „Elaborare
documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilorde
construire a obiectivuluiConstruire statie distributie
carburanti, imprejmuire,
elemente publicitare, accese si
bransamente la utilitati”
anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către APM Cluj,
fără evaluarea impactului
asupra mediului şi fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru
proiectul menţionat, propus a fi
amplasat în propus a fi realizat
în comuna Moldovenesti, sat
Badeni, fn, CF nr. 55472,
județul Cluj. Proiectul deciziei
de încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj din
Calea Dorobanţilor, nr. 99,
Cluj-Napoca, cod 400609, tel.
0264 410 722, fax 0264 410 716,
e-mail office@apmcj.anpm.ro,
în zilele de luni-vineri, între
orele 9-1400, precum şi la
adresa de internet http://apmcj.
anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile
de la data publicării anunțului
pe pagina de internet a autorității competente pentru
protecția mediului.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Consiliul de
Administratie al Negreni Societate de Reparaţii şi Construcţii
S.A., cu sediul in Bucureşti, str.
Bucovăt, nr. 3, sector 4, inregistrata in Registrul Comertului
de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8717/1991, cod
unic de inregistrare 397335, in
temeiul art.117 din Legea
31/1990 republicata, convoaca
data de 18.05.2020, ora 12:00
Adunarea Generala Ordinara a
actionarilor inscrisi in Registrul
Actionarilor la data de referinta 14.05.2020. In situatia in
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care nu se va intruni cvorumul
necesar la prima convocare, a
doua convocare va avea loc la
data de 19.05.2020, la aceeasi
ora. Sedintele se vor desfasura
la sediul asociatiei si vor avea
urmatoarea ordine de zi:
Adunarea generala ordinara: 1.
Aprobarea bilantului contabil si
a contului de profit si pierderi
pe anul 2019, dupa ascultarea
si aprobarea raportului de
gestiune al administratorilor si
a raportului cenzorilor. 2. Stabilirea si repartizarea dividendelor. Descarcarea de gestiune.
3. Aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli si a programului de activitate si investitii
pentru anul financiar in curs. 4.
Diverse. Actionarii persoane
juridice sunt invitati sa depuna
la sediul societatii, pana la data
de 14.05.2020, ora 12.00
mandatul persoanelor care ii
reprezinta. Pana la aceeasi data
vor fi depuse si procurile
speciale de reprezentare ale
actionarilor personae fizice.
Documentele referitoare la
problemele inscrise pe ordinea
de zi a adunarii generale ordinare, si informatii suplimentare
se pot obtine gratuit de la sediul
societatii incepand cu data de
07.05.2020 sau la tel
0722.24.17.26. Consiliului de
Administratie al Negreni Societate De Reparaţii Şi Construcţii
S.A., prin presedinte Tudorache Rares.
l Convocator. Administratorul
unic al ASTAR S.A., cu sediul
in Cluj- Napoca, str. Somesului
nr.5-7, jud. Cluj, J12/60/1991,
CUI 199052, in temeiul art.117
din Legea 31/1990 republicata,
convoaca data de 18.05.2020,
ora 17:00 Adunarea Generala
Ordinara a actionarilor inscrisi
in Registrul Actionarilor la
data de referinta 14.05.2020. In
situatia in care nu se va intruni
cvorumul necesar la prima
convocare, a doua convocare va
avea loc la data de 19.05.2020,
la aceeasi ora. Sedintele se vor
desfasura la sediul asociatiei si
vor avea urmatoarea ordine de
zi: Adunarea generala ordi-

GATA!
Simplu, nu?

nara: 1. Aprobarea bilantului
contabil si a contului de profit
si pierderi pe anul 2019, dupa
ascultarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor si a raportului cenzorilor.
2. Stabilirea si repartizarea
dividendelor. Descarcarea de
gestiune. 3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si
a programului de activitate si
investitii pentru anul financiar
in curs. 4. Diverse. Actionarii
persoane juridice sunt invitati
sa depuna la sediul societatii,
pana la data de 14.05.2020, ora
12.00 mandatul persoanelor
care ii reprezinta. Pana la
aceeasi data vor fi depuse si
procurile speciale de reprezentare ale actionarilor personae
fizice. Documentele referitoare
la problemele inscrise pe
ordinea de zi a adunarii generale ordinare, si informatii
suplimentare se pot obtine
gratuit de la sediul societatii
incepand cu data de 07.05.2020
sau la tel 0722.24.17.26.
ASTAR S.A. prin administrator Tudorache Rares.
l Administrator unic al
S.I.M.A.R. S.A., cu sediul in
Bucuresti, B-dul Preciziei nr.1,
sector 6, J40/284/1991, CUI
433497, in temeiul art.117 din
Legea 31/1990 republicata,
convoaca data de 18.05.2020
ora 13:00, Adunarea Generala
Ordinara a actionarilor inscrisi
in Registrul Actionarilor la
data de referinta 14.05.2020. In
situatia in care nu se va intruni
cvorumul necesar la prima
convocare, a doua convocare va
avea loc la data de 19.05.2020,
la aceeasi ora. Sedintele se vor
desfasura la sediul asociatiei si
vor avea urmatoarea ordine de
zi: Adunarea generala ordinara: 1. Aprobarea bilantului
contabil si a contului de profit
si pierderi pe anul 2019, dupa
ascultarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor si a raportului cenzorilor.
2. Stabilirea si repartizarea
dividendelor. Descarcarea de
gestiune. 3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si
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a programului de activitate si
investitii pentru anul financiar
in curs. 4. Diverse. Actionarii
persoane juridice sunt invitati
sa depuna la sediul societatii,
pana la data de 14.05.2020, ora
12.00 mandatul persoanelor
care ii reprezinta. Pana la
aceeasi data vor fi depuse si
procurile speciale de reprezentare ale actionarilor personae
fizice. Documentele referitoare
la problemele inscrise pe
ordinea de zi a adunarii generale ordinare, si informatii
suplimentare se pot obtine
gratuit de la sediul societatii
incepand cu data de 07.05.2020
sau la tel 0722.24.17.26.
S.I.M.A.R. S.A., prin administrator unic Aldea-Tudorache
Radu-Ioan.
l Consiliul de Administrație
al societății DESTINE
HOLDING SA, cu sediul în
Ploiești, Str.Torcători, nr.4,
etaj 2, apartament 3, Jud.
Prahova, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului
d e p e l â n g ă Tr i b u n a l u l
Prahova sub nr.J29/1684/2007,
având CUI: RO22046912, în
conformitate cu prevederile
Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările
ulterioare și ale Actului constitutiv al societății, convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data
de 06.05.2020, ora 14.00 și
Adunarea Generală Ordinară
a Acționarilor în data
06.05.2020, ora 16.00, prin
mijloace electronice de comunicare la distanță, online, puse
la dispoziția acționarilor prin
acces la adresa de internet:
office@destine-broker.ro.
Aducem la cunoștinta acționarilor că, datorită situației
generată la nivel mondial de
Coronavirus SARS- CoV- 2,
având în vedere Decretul
Președintelui României
nr.195/2020 privind instituirea
stării de urgenţă pe teritoriul
României, precum și măsurile
de prevenție luate de autoritățile din România privind
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adunările de persoane și datorită necesității adoptării hotărârilor obligatorii cu privire la
aprobarea situațiilor financiare ale societății/ale societăților la care Destine Holding
SA are calitatea de acționar, în
termenele legale, Consiliul de
Administrație al societății a
decis, prin derogare de la
procedura obișnuită de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor,
ca adunările generale care fac
obiectul prezentului convocator să fie ținute on line, prin
mijloace de comunicare la
distanță. Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor
societății va avea următoarea
ordine de zi: I.Având în vedere
calitatea de acționar al societății DESTINE HOLDING
SA la DESTINE LESING
IFN SA se supune aprobării
Adunării Generale Extraordinare: 1.Modalitatea în care
DESTINE HOLDING SA
urmează să voteze în cadrul
Adunării Generale a Ordinare
a Acționarilor a DESTINE
LESING IFN SA, cu privire la
ordinea de zi referitoare la
aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2019:
a.Discutarea și aprobarea
situațiilor financiare aferente
anului 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul
de Administrație și Auditorul
extern. b.Stabilirea bugetului
de venituri și cheltuieli și a
programului de activitate
pentru exercițiul financiar
2020. c.Descărcarea de
gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru
exercițiul financiar aferent
anului 2019. d.Prelungirea
mandatului auditorului financiar. e. Stabilirea persoanei
împuternicite să efectueze
formalitățile legale privind
publicarea și înregistrarea
hotărârilor Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor. 2.
Împuternicirea unui membru
al Consiliului de Administrație al DESTINE
HOLDING SA să reprezinte
societatea cu drept de vot în

sumă, precum și să ridice orice
fel de documente bancare
aferente conturilor dechise pe
numele societății. II.Având în
vedere calitatea de asociat
unic a societății DESTINE
HOLDING SA la societatea
DESTINE BROKER DE
ASIGURARE- REASIGURARE SRL, CUI:21678074,
se supune aprobării Adunării
Generale Extraordinare: 1.
Modalitatea în care
DESTINE HOLDING SA
urmează să voteze în cadrul
Adunării Generale a Asociaților DESTINE BROKER DE
ASIGURARE-REASIGURARE SRL, cu privire la
ordinea de zi referitoare la
aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2019:
Aprobarea situațiilor financiare ale DESTINE BROKER
DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL, în forma
prezentată; Descărcarea de
gestiune a administratorului
pentru exercițiul financiar
2019; 2.Împuternicirea unui
membru al Consiliului de
Administrație al DESTINE
HOLDING SA să reprezinte
societatea cu drept de vot în
Adunările Generale ale Asociaților DESTINE BROKER
DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL și să semneze
toate actele și documentele
necesare pentru aducerea la
îndeplinire a hotărârilor adoptate. III.Având în vedere calitatea de asociat a societății
DESTINE HOLDING SA la
societatea PRO FIDUCIARIA
SRL, CUI nr.28311287, se
supune aprobării Adunării
Generale Extraordinare: 1.
Modalitatea în care DESTINE
HOLDING SA urmează să
voteze în cadrul Adunării
Generale a Asociatilor PRO
FIDUCIARIA SRL, cu privire
la ordinea de zi referitoare la
aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2019:
-Aprobarea situațiilor financiare ale PRO FIDUCIARIA
SRL, în forma prezentată;
-Descărcarea de gestiune a
administratorului pentru exer-

Adunarea Generala Ordinară
a Acționarilor DESTINE
LESING IFN SA și să
semneze toate actele și documentele necesare pentru
aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate. 3. Aprobarea
deschiderii de conturi curente
(în lei și valută) la LIBRA
INTERNET BANK SA. 4.
Constituirea de către Societate, în favoarea creditoarei
LIBRA INTERNET BANK
SA, a unei ipoteci mobiliare
asupra universalității creanțelor rezultate din contractele
de închiriere asupra imobilelor
asupra cărora deja există
constituită ipoteca imobiliară
sau asupra cărora va fi constituită ipoteca imobiliară în
favoarea creditoarei LIBRA
INTERNET BANK SA,
pentru garantarea în solidar
cu împrumutatul Societatea
DESTINE LEASING IFN
SA, CUI:34228764, a creditului în valoare de cel mult
3.000.000RON, plus dobânzi,
comisioane și alte cheltuieli,
acordat de LIBRA
INTERNET BANK SA
împrumutatului menționat
anterior; 5.Împuternicirea
Președintelui Consiliului de
Administrație ca în numele
societății și pentru societate:
a.în calitatea acesteia de
garant ipotecar, să semneze cu
LIBRA INTERNET BANK
SA contractul de ipoteca
mobiliară, contractul de credit
care se va încheia între societatea menționată la punctul
anterior, în calitate de împrumutat, și LIBRA INTERNET
BANK SA București- Sucursala “Mihai Viteazul” Ploiești,
în calitate de creditor, precum
și orice acte adiționale la
contractul de credit sau la
contractul de ipoteca mobiliară; b.să îndeplinească toate
formalitățile necesare deschiderii de conturi în lei și/sau
valută la LIBRA INTERNET
BANK SA, pe numele societății, având puteri depline să
efectueze orice fel de operațiuni bancare în conturile
respective, fără limită de

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
cițiul financiar 2019. 2.Împuternicirea unui membru al
Consiliului de Administrație
al DESTINE HOLDING SA
să reprezinte societatea cu
drept de vot în Adunările
Generale ale Asociaților PRO
FIDUCIARIA SRL și să
semneze toate actele și documentele necesare pentru
aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate. IV.Având în
vedere calitatea de asociat a
societății DESTINE
HOLDING SA la societatea
DESTINE BROKER DE
C R E D I T E
S R L ,
CUI:23287595, se supune
aprobării Adunării Generale
Extraordinare: 1.Modalitatea
în care DESTINE HOLDING
SA urmează să voteze în
cadrul Adunării Generale a
Asociaților DESTINE
BROKER DE CREDITE
SRL, cu privire la ordinea de
zi referitoare la aprobarea
situațiilor financiare aferente
anului 2019: -Aprobarea situațiilor financiare ale DESTINE
BROKER DE CREDITE
SRL, în forma prezentată;
-Descărcarea de gestiune a
administratorului pentru exercițiul financiar 2019. 2.Împuternicirea unui membru al
Consiliului de Administrație
al DESTINE HOLDING SA
să reprezinte societatea cu
drept de vot în Adunările
Generale ale DESTINE
BROKER DE CREDITE
SRL, și să semneze toate actele
și documentele necesare
pentru aducerea la îndeplinire
a hotărârilor adoptate. V.
Având în vedere calitatea de
asociat a societății DESTINE
HOLDING SA la societatea
DESTINE HOLIDAYS SRL,
CUI nr.39345501, se supune
aprobării Adunării Generale
Extraordinare: 1.Modalitatea
în care DESTINE HOLDING
SA urmează să voteze în
cadrul Adunării Generale a
Asociaților DESTINE HOLIDAYS SRL, cu privire la
ordinea de zi referitoare la
aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2019:
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-Aprobarea situațiilor financiare ale DESTINE HOLID AY S S R L , î n f o r m a
prezentată; -Descărcarea de
gestiune a administratorului
pentru exercițiul financiar
2019; 2.Împuternicirea unui
membru al Consiliului de
Administrație al DESTINE
HOLDING SA să reprezinte
societatea cu drept de vot în
Adunările Generale ale Asociaților DESTINE HOLIDAYS
SRL și să semneze toate actele
și documentele necesare
pentru aducerea la îndeplinire
a hotărârilor adoptate. VI.
Având în vedere calitatea de
asociat a societății DESTINE
HOLDING SA la societatea
DESTINE IMOBILIARE
SRL, CUI nr.41198437, se
supune aprobării Adunării
Generale Extraordinare: 1.
Modalitatea în care DESTINE
HOLDING SA urmează să
voteze în cadrul Adunării
Generale a Asociaților
DESTINE IMOBILIARE
SRL, cu privire la ordinea de
zi referitoare la aprobarea
situațiilor financiare aferente
anului 2019: -Aprobarea situațiilor financiare ale DESTINE
IMOBILIARE SRL, în forma
prezentată; -Descărcarea de
gestiune a administratorului
pentru exercițiul financiar
2019; 2. Împuternicirea unui
membru al Consiliului de
Administrație al DESTINE
HOLDING SA să reprezinte
societatea cu drept de vot în
Adunările Generale ale Asociaților DESTINE IMOBILIARE SRL și să semneze
toate actele și documentele
necesare pentru aducerea la
îndeplinire a hotărârilor adoptate. VII.Avand în vedere
calitatea de asociat a societății
DESTINE HOLDING SA la
societatea Societatea cu
Răspundere Limitată Broker
de Asigurare-Reasigurare
„DESTINE ASIG” Republica
Moldova, cod fiscal (IDNO)
1013600029529, se supune
aprobării Adunării Generale
Extraordinare: 1.Modalitatea
în care DESTINE HOLDING

SA urmează să voteze în
cadrul Adunării Generale a
Asociaților DESTINE ASIG
SRL, cu privire la ordinea de
zi referitoare la aprobarea
situațiilor financiare aferente
anului 2019: - Aprobarea situațiilor financiare ale
DESTINE ASIG SRL, în
forma prezentată; -Descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercițiul
financiar 2019; 2. Împuternicirea unui membru al Consiliului de Administrație al
DESTINE HOLDING SA să
reprezinte societatea cu drept
de vot în Adunările Generale
ale DESTINE ASIG SRL și să
semneze toate actele și documentele necesare pentru
aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate. VIII.Aprobarea actului constitutiv
actualizat ca urmare a actualizării acționariatului. IX.Stabilirea persoanei împuternicite
să efectueze formalitățile
legale privind publicarea și
înregistrarea hotărârilor
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și să
semneze toate actele și documentele necesare pentru
aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate. Adunarea
Generala Ordinară a Acționarilor societății va avea următoarea ordine de zi: 1.
Prezentarea Raportului
Consiliului de Administrație.
2.Prezentarea Raportului
Comisiei de Cenzori. 3. Discutarea și aprobarea situațiilor
financiare aferente anului
2019, pe baza rapoartelor
prezentate de Consiliul de
Administrație și Comisa de
Cenzori. 4.Stabilirea bugetului
de venituri și cheltuieli și a
programului de activitate
pentru exercițiul financiar
2020. 5.Descărcarea de
gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru
exercițiul financiar aferent
anului 2019. 6. Stabilirea
persoanei împuternicite să
efectueze formalitățile legale
privind publicarea și înregistrarea hotărârilor Adunării

Generale Ordinare a Acționarilor. La ședința Adunării
Generale Ordinare și Adunării
Generale Extraordinare a
Acționarilor sunt îndreptățiți
să participe acționarii înregistrați în Registrul acționarilor
ținut de societate la sfârșitul
zilei de 23.04.2020, care reprezintă data de referință. Acționarii își pot exercita dreptul
de vot în una dintre următoarele modalități: direct în
cadrul adunării generale
ținută on line sau prin corespondență transmisă prin curierat, în plic închis, cu
mențiunea înscrisă în clar și
cu majuscule “PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ ȘI
ORDINARĂ A ACȚIONAR I L O R S O C I E TĂ Ț I I
DESTINE HOLDING SA,
din data de 06.05.2020 și
07.05.2020”, sau prin mijloace
electronice, având atașată
semnătura electronică extinsă.
Corespondența va fi transmisă
conform procedurii de vot, la
sediul societății, până la data
de 06.05.2020, ora 11.00. În
cazul în care la data menționată mai sus, ca fiind data
primei convocări nu se întrunesc condițiile de validitate
prevăzute de Legea 31/1990,
legea societăților sau/și de
Actul Constitutiv al societății,
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și
Adunarea Generală Ordinară
a Acționarilor sunt convocate
pentru data de 07.05.2020, ora
14.00, respectiv ora 16:00, la
aceeași adresă și cu aceeași
ordine de zi. Informații suplimentare se pot obține la sediul
societății și la numărul de
telefon: 0344.801.880.

LICITAŢII
l Debitorul Egea Prod SRL
societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si
Asociatii SPRL, scoate la
vanzare: 1.Teren situat in Mun.
Ploiesti, Str. Valeni, Nr. 31B,
Judet Prahova, avand suprafata de 289 mp. Pretul de
pornire al licitatiei este de

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

24.280,00 Euro exclusiv TVA;
Pretul caietului de sarcini
pentru imobil «teren» aflat in
proprietatea EGEA PROD
SRL este de 500,00 Lei exclusiv
TVA. -Pretul de pornire al licitatilor pentru imobil, reprezinta 20% din valoarea de piata
exclusiv TVA, din Raportul de
evaluare; Participarea la licitatie este conditionata de:
-consemnarea in contul nr.
RO09 BACX 0000 0017 0621
9000 deschis la UniCredit
Bank SA, pana la orele 14 am
din preziua stabilita licitaţiei, a
garantiei de 10% din pretul de
pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi data a
Caietului de sarcini si a Regulamentelor de licitatie pentru
proprietatea imobiliara si
mijloacele fixe de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru
proprietatea imobiliara prima
sedinta de licitatie a fost fixata
in data de 09.04.2020 ora 15:00,
iar daca bunul imobiliar nu se
adjudeca la aceasta data,
urmatoarele sedinte de licitatii
vor fi in data 23.04.2020;
07.05.2020; 21.05.2020;
04.06.2020, ora 15:00. Toate
sedintele de licitatii se vor
desfasura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Municipiul Ploiesti, Str. Cuptoarelor,
Nr. 4, Judet Prahova. Pentru
relatii suplimentare sunati la
telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru
relatii suplimentare cu un
telefon in prealabil dl. Cristian
Ciocan, 0753.999.028. Anuntul
poate fi vizualizat si pe site
www.dinu-urse.ro.
l Debitorul SC Marinos
Construct SRL societate in
faliment, prin lichidator judiciar DINU, URSE SI ASOCIATII SPRL, scoate la vanzare:
1.Teren situat in intravilanul
comunei Blejoi, Parcela Cc
104/12, Cc 104/13, Tarlaua 16,
judetul Prahova, avand suprafata de 1.835 mp. Pretul de
pornire al licitatiei este de
64.225,00 Euro exclusiv TVA.
2.Teren situat in intravilanul
Mun. Ploiesti, Str. A. T.

GATA!
Simplu, nu?

Laurian, Jud. Prahova, in
suprafata totala din masuratori
de 117 mp (suprafata din acte
de 130 mp.). Pretul de pornire
al licitatiei este de 6.435,00
Euro exclusiv TVA. Pretul caietului de sarcini pentru imobilele af late in proprietatea
Marinos Construct SRL, este
de 1.000,00 Lei exclusiv TVA.
-Pentru imobilul de la pozitia
nr. 1 (unu) pretul de pornire al
licitatiei reprezinta 70% din
valoarea de piata exclusiv TVA
din Raportul de evaluare.
-Pentru imobilul de la pozitia
nr. 2 (doi) pretul de pornire al
licitatiei reprezinta 50% din
valoarea de piata exclusiv TVA
din Raportul de evaluare.
Participarea la licitatie este
conditionata de: -consemnarea
in contul nr. RO91 FNNB 0051
0230 0947 RO02 deschis la
Credit Europe Bank, Sucursala
Ploiesti, pana la orele 14 am
din preziua stabilita licitaţiei, a
garantiei de 10% din pretul de
pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi data a
Caietelor de sarcini si a Regulamentelor de licitatie pentru
proprietatile imobiliare, de la
sediul lichidatorului judiciar.
Pentru proprietatile imobiliare
prima sedinta de licitatie a fost
stabilita in data de 09.04.2020
ora 11.00, iar daca bunurile nu
se adjudeca la aceasta data,
urmatoarele sedinte de licitatii
vor fi in data de 23.04.2020;
07.05.2020; 21.05.2020;
04.06.2020, ora 11.00. Toate
sedintele de licitatii se vor
desfasura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun.
Ploiesti, Str. Elena Doamna,
Nr. 44A, Judet Prahova. Pentru
relatii suplimentare sunati la
telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru
relatii suplimentare si vizionare
apelati tel. 0753.999.028, dl.
Cristian Ciocan. Anuntul poate
fi vizualizat si pe site www.
dinu-urse.ro.
l Anunţ de Licitaţie: 1.Autoritatea contractantă: Primăria
oraşului Mărăşeşti, cu sediul în
Mărăşeşti, str. Siret nr.1, jud.
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Vrancea, telefon 0237260150,
fax 0237260550, e-mail:
primaria@primariamarasesti.
ro. 2. Obiectul închirierii:
imobil parţinând domeniului
public al orașului Mărășești, în
suprafaţă de 19mp, respectiv
100mp, incinta Piaţa Agroalimentară, oraşul Mărăşeşti, str.
Republicii, nr.68, în conformit a t e c u H C L n r. 2 4 d i n
26.03.2020. 3. Documentaţia de
atribuire se poate obţine de la
sediul autorităţii contractante
compartiment U.A.T.I., în
urma unei solicitări scrise. 4.
Costul documentaţiei de atribuire- caiet de sarcini: 50,00 lei
achitaţi numerar la casieria
autorităţii contractante. 5. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.04.2020. 6. Data
limită de depunere a ofertelor:
23.04.2020 ora 09:00. 7. Adresa
la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Mărăşeşti, str. Siret

nr.1, localitatea Mărăşeşti,
judeţul Vrancea. 8. Preţul de
pornire al licitaţiei este de 4,8
lei/mp/lună. 8. Data şi locul la
care se va desfăşura şedinţa de
deschidere a ofertelor:
23.04.2020, ora 10:00 la sediul
primăriei oraşului Mărăşeşti,
str. Siret nr. 1, jud. Vrancea.
9.Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor: judecătoria
Panciu, Aleea Libertăţii nr. 31
jud. Vrancea, telefon0237/635829, fax- 0237/635325.
10. Data transmiterii anunţului
de licitaţie: 01.04.2020. 11.
Relaţii suplimentare: Primăria
Mărăşeşti, telefon 0237/260550,
comp. UATI.
l 1.UAT Comuna Talpa, 22
Decembrie 1989, nr.1, Talpa,
judeţul Teleorman, telefon:
0247.898.255, fax: 0247.898.255,
email: primaria_talpa@yahoo.
com, organizează licitație

privind închiriere imobil cu
destinaţia “Dispensar Uman”,
în suprafaţă de 152mp, care se
află în proprietatea publică a
c o m u n e i Ta l p a , j u d e ţ u l
Teleorman. Închirierea se face
conform art.333, art.335 din
OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ şi conform HCL
nr.13 din 20.02.2020. 2.Informații privind documentația de
atribuire: Se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentaţia de atribuire se pune la
dispoziţia persoanelor interesate în format letric sau electronic, în baza unei solicitări
scrise, la sediul Primăriei
Comunei Talpa. 4. Denumirea
și datele de contact ale serviciului/compartimentului din
cadrul instituției de la care se

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
poate obține un exemplar din
documentația de atribuire:
Biroul secretarului general al
Comunei Talpa, cu sediul în
localitatea Talpa, strada 22
Decembrie 1989, nr.1, judeţul
Teleorman. 5. Costul și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor
OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ: 50Lei, se poate
achita cu numerar la casieria
Primăriei Comunei Talpa. 6.
Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 17.04.2020, ora
16.00. 7. Informații privind
ofertele: 8. Data-limită de
depunere a ofertelor:
23.04.2020, ora 16.00. 9. Adresa
la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Talpa, cu
sediul în strada 22 Decembrie
1989, nr.1, judeţul Teleorman.
10. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
ofertă: un exemplar. 11. Data și
locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a
ofertelor: 24.04.2020, ora 10.00,
la Primăria comunei Talpa. 12.
Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail
ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Teleorman,
localitatea Alexandria, strada
Ion Creangă, nr.53, telefon:
0247.406.016, fax: 0247.317.322.
13.Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
31.03.2020.

PIERDERI
l In data de 31.10.2019, a fost
pierdut sigiliul nr. 11, apartinand EXIMBANK SA. Incepand cu aceasta data declaram
nula utilizarea acestuia.

