ANUNȚURI
Vineri, 8 mai 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

OFERTE SERVICIU
l Primăria Comunei Cudalbi scoate la concurs postul
contractual vacant pe durată nedeterminată de muncitor
calificat (șofer cat C+E) in cadrul compartimentului gospodărire comunală si administrativ, studii generale, ce se va
desfășura la sediul primariei conform calendarului următor:
20.05.2020, ora 12:00: termenul limită pentru depunerea
dosarelor; 29.05.2020, ora 10.00: proba scrisă; 01.06.2020,
ora 10.00: proba practica. Persoana de contact: Albu
Constantin-tel.0236/862055.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Buzău
organizează concurs în data de 02.06.2020 (proba scrisă) şi
05.06.2020 (interviu) pentru ocuparea unui post vacant de
consilier cadastru debutant cu încadrare pe perioadă nedeterminată. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de art.3 din Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Dosarele de înscriere se depun până la data de 22.05.2020,
ora 14.00, la sediul instituţiei. Detalii privind condiţiile
specifice, bibliografia şi tematica de concurs sunt disponibile
pe pagina oficială www.ocpibz.ro. Informaţii suplimentare
se obţin la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buzău din Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu, nr.48, Biroul
Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții, telefon
0238.711.036.
l Primăria Comunei Cetariu, din Județul Bihor, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului
contractual de execuţie vacantă, de: -Referent de specialitate, grad debutant -Centrul de informare turistică.
Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei
Cetariu, judeţul Bihor, în data de 2.06.2020, ora 10.00 -proba
scrisă și 4.06.2020, ora 10.00 -proba interviu. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul Primăriei comunei
Cetariu, judeţul Bihor. Dosarele de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011 modificată și completată cu
prevederile HG nr.1027/2014. Condiţiile de participare la
concurs: -studii medii; -absolvenți de cursuri autorizate și
recunoscute de către minister cu profil de ghid turistic;
-cunoaștere limba română, engleză, maghiară; -bibliografia
se afişează la sediul Primăriei comunei Cetariu, judeţul
Bihor; -vechimea în specialitate constituie avantaj. Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei
Cetariu şi la numărul de telefon 0259.456.266.
l Clubul Sportiv al Armatei „Steaua”, cu sediul în Bulevardul Ghencea, nr.35, sector 6, Bucureşti, organizează
concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui
post vacant de conducere de personal civil contractual de şef
formaţie muncitori gr. II la formaţia întreţinere terenuri din
Centrul de administrare stadion „Steaua” (absolvenţi de
studii medii cu diplomă de bacalaureat, 5 ani vechime în
muncă şi în specialitate). Desfăşurarea concursului:
03.06.2020, ora 11.00- proba scrisă; 09.06.2020, ora 11.00proba practică; 12.06.2020, ora 10.30- interviu. Data limită
de depunere a dosarelor: 22.05.2020, ora 16.00. Proba scrisă
şi interviul se desfăşoară la sediul clubului, iar proba practică se desfăşoară la Complexul sportiv „Steaua-Ghencea”,
Bulevardul Ghencea, nr.45, sector 6, Bucureşti. Dosarele de
concurs se depun la sediul clubului unde sunt afişate şi
detaliile organizatorice. Datele de contact ale secretariatului:
tel.021.413.60.07, int.143.
l Primăria municipiului Buzău, cu sediul în Buzău, strada
Piaţa Daciei, nr. 1, în baza prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 şi
a H.G. nr. 611/2008, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea următoarelor funcţiei publice de execuţie
vacante: - referent, clasa III, grad profesional superior,
Serviciul Evidenţă-Administrare Patrimoniu şi Licitaţii: 1
post; - referent, clasa III, grad profesional superior,
Compartiment Imobiliar şi Edilitar, Avizări: 1 post; inspector, clasa I, grad profesional superior, Birou Comerţ şi
Transporturi Locale: 1 post; - inspector, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Prelucrare Date şi Încasări, Direcţia
Economică: 1 post. Concursul se organizează la sediul
instituţiei din municipiul Buzău, astfel: - data afişării anunţului: 08.05.2020; - primire dosare înscriere: 08.05.2020 –
27.05.2020; - selecţia dosarelor de înscriere: 28.05.2020
– 04.06.2020; - proba scrisă: 10.06.2020, ora 10:00; - interviul:
15.06.2020, ora 10:00. Condiţiile de participare la concurs:
1. Condiţiile generale de participare la concurs: candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.
465, alin. (1) şi alin. (3), din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ. 2. Condiţiile specifice pentru funcţia
publică de execuţie, de referent, clasa III, grad profesional
superior, Serviciul Evidenţă-Administrare Patrimoniu şi
Licitaţii, în conformitate cu prevederile art. 386, lit. c), art.
465, alin. (1), lit. g), art. 468, alin. (1), lit. c) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ: - studii liceale,
respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic; - vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani. 3.

Condiţiile specifice pentru funcţia publică de execuţie
vacantă, de referent, clasa III, grad profesional superior,
Compartiment Cadastru Imobiliar şi Edilitar, Avizări, în
conformitate prevederile art. 386, lit. c), art. 465, alin. (1), lit.
g), art. 468, alin. (1), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ: - studii liceale, respectiv studii medii
liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic; certificat de calificare profesională/certificat de competenţe
profesionale/certificat de absolvire/atestat curs AutoCad şi/
sau cadastru-funciar, şi/sau topografie, recunoscute de
Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei; - vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:
minimum 7 ani. 4. Condiţiile specifice pentru funcţia
publică de execuţie vacantă, de inspector, clasa I, grad
profesional superior, Biroul Comerţ şi Transporturi Locale,
în conformitate prevederile art. 386, lit. a), art. 465, alin. (1),
lit. g), art. 468, alin. (1), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ: − absolvenţi de studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; −
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani. 5. Condiţiile specifice pentru
funcţia publică de execuţie vacantă, de inspector, clasa I,
grad profesional superior, Serviciul Prelucrare Date şi
Încasări, Direcţia Economică, în conformitate prevederile
art. 386, lit. a), art. 465, alin. (1), lit. g), art. 468, alin. (1), lit.
c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor
economice; - vechime în specialitate studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani. Dosarele de
înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei
municipiului Buzău (camera 23, Serviciul Resurse Umane,
Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională) şi
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici, actualizată. Relaţii suplimentare se
pot obţine la sediul Primăriei municipiului Buzău, din
Buzău, str. Piaţa Daciei, nr. 1, la camera nr. 23 şi la telefon
0238/721407. Bibliografia şi condiţiile de participare la
concurs se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei municipiului Buzău.
l Clubul Sportiv al Armatei „Steaua”, cu sediul în Bulevardul Ghencea, nr.35, sector 6, Bucureşti, organizează
concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui
post vacant de execuţie de personal civil contractual de
tehnician I (peisagist) la formaţia întreţinere terenuri din
Centrul de administrare stadion „Steaua” (absolvenţi de
studii medii cu diplomă de bacalaureat, 3 ani şi 6 luni
vechime în muncă şi în specialitate). Desfăşurarea concursului: 03.06.2020, ora 11.00- proba scrisă; 09.06.2020, ora
11.00- proba practică; 12.06.2020, ora 10.30- interviu. Data
limită de depunere a dosarelor: 22.05.2020, ora 16.00. Proba
scrisă şi interviul se desfăşoară la sediul clubului, iar proba
practică se desfăşoară la Complexul sportiv „Steaua-Ghencea”, Bulevardul Ghencea, nr.45, sector 6, Bucureşti. Dosarele de concurs se depun la sediul clubului unde
sunt afişate şi detaliile organizatorice. Datele de contact ale
secretariatului: tel.021.413.60.07, int.143.
l Clubul Sportiv al Armatei „Steaua”, cu sediul în Bulevardul Ghencea, nr.35, sector 6, Bucureşti, organizează
concursuri pentru ocuparea pe durată nedeterminată a
următoarelor posturi vacante de execuţie de personal civil
contractual la formaţia întreţinere terenuri din Centrul de
administrare stadion „Steaua”: Muncitor calificat II peisagist (absolvenţi de studii medii sau generale, 6 ani şi 6 luni
vechime în muncă şi în specialitate)- 1 post; Muncitor calificat III peisagist (absolvenţi de studii medii sau generale, 3
ani şi 6 luni vechime în muncă şi în specialitate)- 2 posturi;
Muncitor calificat IV peisagist (absolvenţi de studii medii
sau generale, 6 luni vechime în muncă şi în specialitate)- 1
post. Desfăşurarea concursurilor: 04.06.2020, ora 11.00proba practică; 10.06.2020, ora 10.30- interviu. Data limită
de depunere a dosarelor: 22.05.2020, ora 16.00. Proba practică se desfăşoară la Complexul sportiv „Steaua-Ghencea”,
Bulevardul Ghencea, nr.45, sector 6, Bucureşti, iar interviul
se desfăşoară la sediul clubului. Dosarele de concurs se
depun la sediul clubului unde sunt afişate şi detaliile organizatorice. Datele de contact ale secretariatului:
tel.021.413.60.07, int.143.

DIVERSE
l ANAF intenţionează să închirieze spaţii de depozitare şi
servicii conexe. Detaliile complete pot fi găsite pe site-ul
www.anaf.ro, sectiunea “Anunţuri” - “Anunţuri de achiziţie
de bunuri.
l CONPET S.A. Ploieşti. Anunț public privind decizia
etapei de încadrare. Conpet S.A. anunță publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M.
Timiș, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectele ,,Dezafectare rezervor pentru

țiței (V = 2500 m3) Stația Conpet Biled, județul Timiș” și
“Construcție rezervor pentru țiței (V = 2500 mc) Stația
Conpet Biled”, propuse a fi amplasate în comuna Biled Rampa de Încărcare Țiței și Gazolină, jud. Timiș. Proiectul
deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot
fi consultate la sediul autorității competente pentru
protecția mediului - A.P.M. Timiș, din municipiul Timișoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18 -18 A, județul Timiș, în
zilele de luni - joi, între orele 8.00 - 16.30, vineri între orele
8.00 - 14.00, precum și la următoarea adresă de internet:
http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de Mediu.
Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații 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.
l Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a
acordului de mediu. SC CE CONCEPT PLUS SRL anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul „Construire Trei Hale
Industriale pentru Producție și Depozitare Confecții Metalice (P), cu Zonă de Birouri (P+1E), Anexe și Utilități”,
propus a fi amplasat în str.Gării, nr.112, comuna Jilava,
județul Ilfov. Informațiile privind proiectul propus pot fi
consultate zilnic la sediul APM Ilfov din București, str.Aleea
Lacul Morii, nr.1, sector 6 și la sediul SC CE CONCEPT
PLUS SRL, str.Prelungirea Șoselei Giurgiului, nr.33A,
camere 4 și 5, comuna Jilava, Ilfov. Observațiile publicului
se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Ilfov.
l Comuna Ghiroda anunță publicul interesat asupra depunerii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„Modernizare străzi în localitatea Giarmata Vii, comuna
Ghiroda: str.Înfrățirea, str.Parcului, str.Bisericii, str.Cerna,
str.Luminiș (legătura Parcului cu Înfrățirea), str.Izlaz, str.
Icoanei, str. Stuparilor (legătura Înfrățirea cu Teilor) -lot 14.”

SOMAŢII
l Somaţie. În baza cererii de dobândire a dreptului de
proprietate prin uzucapiune, formulată de reclamanta Tiut
Aurelie, cu privire la imobilul „loc de casă” situat administrativ în municipiul Târnăveni, str.Viticultorilor, nr.9, judeţul
Mureş, înscris în CF 56083 Târnăveni, (nr.CF vechi 2499
(A+6) sub nr.cadastral 1208/142/1, compus din teren intravilan în suprafaţă de 579mp, prin uzucapiune. Prin prezenta
sunt chemaţi toţi cei interesaţi să formuleze opoziţie în
termen de o lună de la afişarea prezentei somaţii, având în
vedere faptul că pe rolul Judecătoriei Târnăveni se află
dosarul cu nr.754/323/2019, în care reclamanta Tiut Aurelie
a solicitat instanţei: -să constate că reclamanta a dobândit
dreptul de proprietate asupra imobilului „loc de casă” situat
administrativ în municipiul Târnăveni, str.Viticultorilor, nr.9,
judeţul Mureş, înscris în CF 56083 Târnăveni, (nr.CF vechi
2499 (A+6) sub, nr.cadastral 1208/142/1, compus din teren
intravilan în suprafaţă de 579 mp, prin uzucapiune; -să se
dispună înscrierea dreptului de proprietate asupra imobilului situat administrativ în municipiul Târnăveni, str.Viticultorilor, nr.9, judeţul Mureş, înscris în CF 56083
Târnăveni, (nr.CF vechi 2499) sub nr.cadastral 1208/142/1,
compus din teren intravilan în suprafaţă de 579 mp, în cota
de 1/1 părţi pe numele reclamantei, prin uzucapiune.
Termenul de judecată este stabilit la data de 18 iunie 2020.
Persoanele interesate pot face opoziţie la cererea numitei
Tiut Aurelie, în lipsa acesteia instanţa urmând să treacă la
judecarea cauzei.

ADUNĂRI GENERALE
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”), în temeiul Legii nr. 31/1990
privind societățile, convoacă Adunarea Generală Ordinară
a Acționarilor Societății pentru data de 27.07.2020, ora
11.00, la sediul social sau pe data de 28.07.2020, 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 și
situațiile financiare consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/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
raportului privind activitatea administratorilor pe anul 2019
și descărcarea de gestiune a acestora; 3.Luarea la cunoștință
cu privire la demisiile d-nei Maria Galabova Rangelova,
respectiv dl.Radoslaw Pawlowski din calitatea acestora de
membri ai Consiliului de Administrație; 4. Să se ia act de
formularea cererii de deschidere a procedurii falimentului
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societății; 5.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.
l CONPET S.A. Ploieşti. Convocator Consiliul de Administraţie al „Conpet” S.A. societate administrată în sistem unitar,
înființată și funcționând în conformitate cu legislația română
aplicabilă, cu sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, cod de înregistrare
fiscală RO 1350020, având capitalul subscris și vărsat în sumă
de 28.569.842,40 lei, denumită în continuare „Conpet” S.A.
sau „Societatea”), în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, ale Legii nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului
A.S.F. nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și
operațiuni de piață și ale altor acte aplicabile, precum și cu
Actul Constitutiv al Societăţii, întrunit în ședinţa Consiliului
de Administrație din data de 06.05.2020 Convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor (A.G.O.A.) pentru data de
12.06.2020, ora 10:00, la sediul Societăţii Conpet S.A. situat în
Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, județul Prahova, cu
următoarea: Ordine de zi: 1. Alegerea unui secretar al
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (A.G.O.A.); 2.
Aprobarea strategiei de investiții pentru perioada 2020 - 2025;
3. Aprobarea datei de înregistrare propusă de Consiliul de
Administraţie, respectiv 02.07.2020, ex date 01.07.2020; 4.
împuternicirea: a) Președintelui ședinței Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A.
b) Directorului General pentru efectuarea formalităților
necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.O.A., publicării în
Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru
acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul
pentru efectuarea formalităților mai sus menționate. În cazul
în care la data primei convocări a A.G.O.A., respectiv
12.06.2020, ora 10:00, nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum/
validitate prevăzute de lege și de Actul Constitutiv pentru
desfășurarea adunării generale, A.G.O.A. va avea loc în data
de 15.06.2020, ora 10:00 (a doua convocare), la sediul Societăţii
din Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, cu aceeași
ordine de zi. La A.G.O.A. (prima convocare și a doua convocare) au dreptul să participe și să voteze doar acționarii care
sunt înregistrați ca acționari ai Societății „Conpet” S.A. la
data de 03.06.2020 (data de referinţă) în Registrul Acţionarilor
Societății ţinut și eliberat de către Depozitarul Central S.A.
Proiectul de hotărâre al A.G.O.A. și documentele și materialele
de ședință sunt disponibile, atât în limba română cât şi în
limba engleză, pe pagina de internet a Societății la adresa
www.conpet.ro, secţiunea „Relaţia cu investitorii/ Documente
A.G.A.” - A.G.O.A. din 12.06.2020, începând cu data de
11.05.2020, ora 20:00, precum și la sediul Societății (Biroul
Secretariat C.A. și A.G.A.), începând cu data de 12.05.2020, în
zilele lucrătoare, între orele 8:00 - 14:30. Acționarii Societății
pot obține, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. Unul
sau mai mulţi acţionari, reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societății, are/
au dreptul: 1) de a introduce puncte pe ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiţia ca
fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de
hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solicitările urmând a fi primite de către Societatea „Conpet” S.A. în
termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării,
respectiv până la data de 25.05.2020, ora 10:00. 2) de a
prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale,
solicitările urmând a fi primite de către Societatea „Conpet”
S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de 25.05.2020, ora 10:00. În cazul
în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea
de zi a adunării generale determină modificarea ordinii de zi
din convocatorul publicat, Societatea va face toate demersurile
necesare pentru republicarea convocatorului A.G.O.A. cuprinzând ordinea de zi completată/ revizuită înainte de data de
referinţă 03.06.2020. În situația în care ordinea de zi a
adunării generale va fi completată/ revizuită, iar acţionarii nu
transmit împuternicirile speciale și/ sau formularele de vot
prin corespondenţă actualizate, împuternicirile speciale și
formularele de vot prin corespondenţă transmise anterior
completării/ revizuirii ordinii de zi vor fi luate în considerare
doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea
de zi completată/ revizuită. Solicitările privind introducerea
unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a A.G.O.A./ supunerea spre aprobare A.G.O.A. a unor proiecte de hotărâre
pentru punctele incluse pe ordinea de zi sau pentru punctele
solicitate a fi incluse pe ordinea de zi, însoțite de justificarea/
proiectele de hotărâre propuse spre adoptare de adunarea
generală pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse
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pe ordinea de zi a A.G.O.A., trebuie formulate în scris către
Consiliul de Administrație, cu respectarea termenelor
sus-menţionate și vor fi transmise prin orice formă de servicii
de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul „Conpet”
S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, în plic
închis, cu menţiunea „Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data
de 12.06.2020”, sau prin e-mail cu semnătură electronică
extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind
semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro. Acţionarii Societăţii, indiferent de cota de participare la capitalul
social, au dreptul să adreseze întrebări în scris, în limba
română sau în limba engleză, privind punctele de pe ordinea
de zi a A.G.O.A., întrebările urmând a fi transmise la sediul
Societăţii din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, prin
orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire,
direct la sediul „Conpet” S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr.
1-3, jud. Prahova, în plic închis, cu menţiunea „Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. - Pentru Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor din data de 12.06.2020” sau prin e-mail cu
semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.
455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro, până la data de 05.06.2020, ora 10:00. Pentru
identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz, a
reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau
entitate fără personalitate juridică, care adresează întrebări
sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau
propune proiecte de hotărâri, aceștia vor anexa solicitării
respective și copii ale documentelor care să le ateste identitatea. Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe
pagina de web a Societăţii, la adresa www.conpet.ro, secţiunea
„Relaţia cu investitorii - Informaţii tranzacţionare - Întrebări
frecvente” precum și în secţiunea „Relaţia cu investitorii/
Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 12.06.2020. La A.G.O.A.
pot participa și vota numai acționarii înregistrați la data de
referință 03.06.2020, personal sau prin reprezentanți, în baza
unei împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor
legale. Formularul de împuternicire specială și împuternicire
generală vor fi disponibile începând cu data de 11.05.2020, ora
20:00, în limba română și în limba engleză, în format electronic pe pagina de web a acesteia, la adresa www.conpet.ro,
secţiunea „Relaţia cu investitorii/ Documente A.G.A.” A.G.O.A. din 12.06.2020, și la sediul Societăţii, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., începând cu data de 12.05.2020, în zilele
lucrătoare, între orele 8:00 - 14:30. Împuternicirea specială va
conține modalitatea de identificare a calității de acționar și
numărul de acțiuni deținute, precum și instrucțiuni specifice
de vot, cu precizarea clară a opțiunii de vot „pentru” sau
„împotrivă” sau „abținere”, pentru fiecare punct supus aprobării inclus pe ordinea de zi a A.G.O.A. Formularul de împuternicire specială va fi actualizat de către Societate dacă se vor
adăuga noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. În situația
discutării în cadrul A.G.O.A., în conformitate cu prevederile
legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată,
împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform
interesului acționarului reprezentat. Acţionarul poate acorda
împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va
depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate
aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor a unuia sau mai multor emitenţi identificaţi în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică
referitoare la o anumită categorie de emitenţi, inclusiv în ceea
ce priveşte acte de dispoziţie. Împuternicirea generală va putea
fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform prevederilor art. 2, alin. (1), pct. 20 din
Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare
și operațiuni de piață, sau unui avocat. Împuternicirea
specială în original, semnată și, după caz, ștampilată, precum
și împuternicirea generală semnată, înainte de prima ei utilizare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului legal și însoțită de o
declarație pe propria răspundere în original semnată și, după
caz, ștampilată, dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că
împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate
de client, intermediarului sau, după caz, avocatului și că
împuternicirea este semnată de acționar, inclusiv prin atașare
de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul, precum și
mandatul primit prin Ordin al Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru participarea reprezentatului
statului în Adunarea Generală a Acționarilor, în original, vor
fi depuse, în limba română sau în limba engleză, la sediul
„Conpet” S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova,
cu minim 24 ore înainte de adunare, respectiv până la data de
11.06.2020, ora 10:00, în plic închis, cu menţiunea: „Biroul
Secretariat C.A. și A.G.A. - Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 12.06.2020”, sau se pot transmite cu semnătura electronică extinsă încorporată conform
prevederilor Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică,
până la aceeași dată și oră antemenționate, pe adresa de
e-mail: actionariat@conpet.ro, sub sancţiunea prevăzută de
art. 125, alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societăţile, cu
modificările şi completările ulterioare. În cazul în care reprezentantul acționarului/ acționarilor este o instituție de credit
care prestează servicii de custodie, aceasta poate participa și
vota în cadrul A.G.O.A., în condițiile în care prezintă Societății, până la data de 11.06.2020, ora 10:00, în original, o
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declarație pe propria răspundere, semnată și după caz, ștampilată, de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se
precizează în clar, numele/ denumirea acționarului în numele
căruia instituția de credit participă și votează în cadrul
A.G.O.A., precum și faptul că instituția de credit prestează
servicii de custodie pentru respectivul acționar pe baza
instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de
comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează
în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și
în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință de 03.06.2020. Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota
prin corespondență, înainte de A.G.O.A., prin utilizarea
formularului de vot prin corespondență, disponibil în limba
română și în limba engleză, începând cu data de 11.05.2020,
ora 20:00, în format electronic pe pagina de web a acesteia, la
adresa www.conpet.ro, secţiunea „Relaţia cu investitorii/
Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 12.06.2020, precum și la
sediul Societăţii (Biroul Secretariat C.A. și A.G.A.), începând
cu data de 12.05.2020, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 14:30. Formularele de vot prin corespondenţă trebuie completate și semnate de către acționari persoane fizice și însoțite de
copia actului de identitate al acționarului semnat conform cu
originalul de către titularul actului de identitate/ completate și
semnate de către reprezentantul legal al acționarului persoană
juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă calitatea
de reprezentant legal. Calitatea de acționar, precum și, în
cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără
personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se
constată în baza listei acționarilor de la data de referință/ de
înregistrare, primită de Societate de la Depozitarul Central
S.A. sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/
de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate
Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A.,
sau de către participanții definiți conform legislației privind
piața de capital, care furnizează servicii de custodie: a)
extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și
numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă
înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii participanți. În cazul în care
datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană
juridică până la data de referință, dovada de reprezentant
legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de
Oficiul Registrului Comerțului, în original sau în copie
conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către
o autoritate competentă din statul în care acționarul este
înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal,
emise cu cel puțin 3 luni înainte de data publicării convocatorului. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal,
întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi
însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în
limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de
reprezentant legal al acționarului. Formularele de vot prin
corespondenţă, însoțite de documentele legale, vor trebui
transmise în original, în limba română sau în limba engleză,
prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de
primire, direct la sediul „Conpet” S.A., în Ploiești, str. Anul
1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, cu menţiunea
„Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. - Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 12.06.2020” sau prin
e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform
Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa
actionariat@conpet.ro, până la data de 11.06.2020, ora 10:00.
Formularele de vot prin corespondență/ împuternicirile
speciale sau generale care nu sunt primite la sediul Societăţii
în termenele indicate, respectiv până la data de 11.06.2020,
ora 10:00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorităţii î n A.G.O.A. Regulile stabilite prin
prezentul convocator, pentru organizarea ședinței A.G.O.A.,
din data de 12.06.2020/ 15.06.2020 (a doua convocare) vor fi
completate de prevederile legale aplicabile întreprinderilor
publice ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața valorilor
mobiliare. Având în vedere recomandările autorităților
publice române în legatură cu prevenirea/ limitarea răspândirii Covid-19, în măsura în care restricțiile impuse pentru
gestionarea situației generate de Covid-19 vor fi menținute,
societatea Conpet S.A. reiterează recomandările adresate
acționarilor, după cum urmează: - să acceseze materialele de
ședință aferente ordinii de zi în format electronic, disponibile
pe web-site societății la adresa www.conpet.ro, link-ul Relația
cu Investitorii/ Documente AGA/ AGOA 12.06.2020, atât în
limba română, cât şi în limba engleză, mai degrabă decât în
format fizic la sediul societății; - să voteze prin corespondență,
înainte de adunarea generală, prin utilizarea Formularului de
Vot prin corespondență; - să utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnatură electronică extinsă încorporată,
mai degrabă decât transmiterea prin poștă sau prin curier la
Sediul Societății atunci când înaintează (i) propuneri cu
privire la adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi a
A.G.O.A., (ii) proiecte de hotărâre, (iii) întrebări scrise înainte
de A.G.O.A., (iv) Împuternicire pentru reprezentarea în
A.G.O.A. sau (v) Formular de Vot prin corespondență. La
nivelul societății vor fi aplicate restricțiile legale în vigoare la
data desfășurării adunărilor generale ale acționarilor, cu
privire la limitarea numărului de participanți la evenimente
desfășurate în spații închise, numai în funcție de deciziile
exprese adoptate de autorități. Informaţii suplimentare se pot
obţine la sediul „Conpet” S.A. din Ploiești, str. Anul 1848, nr.
1 - 3, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., tel. 0244.401.360 int.
2655, 2579, fax 0244.516.451, între orele 08:00 - 14:30, e-mail:
actionariat@conpet.ro. Preşedintele consiliului de administraţie, Cristian - Florin Gheorghe.

TVA. Licitatia publica are loc in baza hotararii Adunarii
Creditorilor din 04.06.2019 si 18.06.2019 si a regulamentului de participare la licitatie. Pretul de pornire al licitatiei
este cel stabilit in raportul de evaluare, respective pretul de
900 lei fara TVA. Licitatiile vor avea loc pe data de:
18.05.2020, 19.05.2020, 20.05.2020, 21.05.2020, 22.05.2020,
25.05.2020, 26.05.2020, 26.05.2020, 28.05.2020 si 29.05.2020,
orele 12.00 la sediul lichidatorului din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B Et. 7. Conditiile de participare
si relatii suplimentare la tel. 0344104525.
l Anunţ licitaţie pentru vânzarea de bunuri publice. 1.
Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Primăria Comunei Hangu, cu sediul încomuna Hangu, cod
poștal: 617240, județul Neamț, telefon: 0233257524, fax:
0372893013, e-mail: primariahangu@yahoo.com, cod fiscal:
RO2614449. 2. Informaţii generale privind obiectul
vânzării, în special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie vândut: 2 parcele de teren, proprietate
privată acomunei Hangu, identificate astfel: - teren în
suprafață de 1364 mp, nr. cadastral: CF 52853, situată în
intravilanul comunei Hangu, sat Hangu.- teren în suprafață
de 755 mp, nr. cadastral: CF 52846, situată în extravilanul
comunei Hangu, sat Ruginești. conform HCL 19/30.04.2020
și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.3. Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituției,
compartiment achiziții publice. 3.2. Denumirea şi adresa
serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Compartiment achiziții publice. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: Dacă se ridică de la sediul instituției: 50 lei /
exemplar, ce se achită la caserie. 3.4. Dată limită privind
solicitarea clarificărilor: 26.06.2020, ora 10:00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
30.06.2020, ora 10:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria comunei Hangu, județul Neamț, etaj 1,
registratură. 4.3. Numărul de exemplare în care treuie
depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, într-un plic
sigilat. 5. Data și locul la care se va desfășură sedința
publică de deschidere a ofertelor: 30.06.2020, ora 12:00,
Primăria comunei Hangu, județul Neamț, Salade ședință,parter. 6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Neamț, B-dul
Decebal, nr.5. Piatra Neamţ, telefon: 0233212717, fax:
0233232363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 7. Data transmiterii
anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea
publicării: 05.05.2020.

LICITAŢII

l Primăria Municipiului Piatra-Neamţ anunţă organizarea
licitației publice pentru închirierea pășunilor proprietatea
municipiului Piatra-Neamț de către crescătorii de animale.
1. Informaţii generale privind autoritatea administrației
locale, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul
de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Primaria Municipiului Piatra-Neamț, Strada
Ștefan cel Mare nr.6-8, Piatra-Neamț, județul Neamț,
telefon: 0233218991, fax: 0233 215374, e-mail: infopn@
primariapn.ro, primariapn@yahoo.com, CUI: 2612790. 2.
Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special
descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: Bunul scos la licitație publică spre închiriere,
conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului PiatraNeamț nr. 124 din 23.04.2020 și OUG 57/2019 privind
Codul Administrativ, face parte din domeniul privat al
municipiului Piatra-Neamț și este compus din 3 pășuni din
Piatra-Neamț, județul Neamț care se identifică astfel: 1.
Cozla - trup 5 - 12,49 ha, 2. Arini - 21,42 ha, 3.Opleanu
Bălăneasa - trup1 și trup 2 - 7,71 ha. 3. Informaţii privind
documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei
de atribuire: În urma unei cereri scrise a persoanei interesate, adresată Direcției Patrimoniu a Municipiului PiatraNeamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, județul Neamț. 3.2.
Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din
cadrul autorității administrației locale, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcția
Patrimoniu a Municipiului Piatra-Neamț, str. Ștefan cel
Mare, nr. 6-8, județul Neamț, telefon 0233218991 – interior
207, fax 0233215375, adresa de e-mail puiu.fecic@primariapn.ro. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar: 100 lei la casieria Primăriei Municipiului
Piatra-Neamț, sau prin ordin de plată în contul Municipiului Piatra-Neamț RO82TREZ4915006XXX000150,
deschis la Trezoreria municipiului Piatra-Neamț, județul
Neamț. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
27.05.2020, ora 16.30. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1.
Data limită de depunere a ofertelor: 02.06.2020, orele 16.30.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul
Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, județul Neamț,
Direcția Patrimoniu. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 2 exemplare - original și copie.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 03.06.2020, ora 12.00, la sediul
Primăriei Municipiului Piatra-Neamț, Strada Ștefan cel
Mare nr.6-8, județul Neamț. 6. 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 Neamț, municipiul
Piatra-Neamț, cod poștal 610012, judetul Neamț, telefon/
fax 0233232363,e-mail: tr-neamț@just.ro.

l SC Anisilv Impex SRL, prin lichidator, anunta vanzarea
la licitatie publica a bunului mobil aflat in patrimoniul
societatii, si anume: chioșc metalic la pretul de 900 lei fara

l Debitorul SC Vildro Prod SRL cu sediul în Dr.Tr. Severin
str. Numa Pompiliu nr.30, jud. Mehedinţi, J25/1812/1994,
CIF: 6752916, aflata în procedură de faliment in

bankruptcy, en faillite în dosar nr. 1168/101/2010, prin
lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentat
de Popescu Emil, cu sediul în Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinţi, scoate la vânzare, la un pret
diminuat cu 25% fata de pretul stabilit prin raportul de
evaluare (conform hotararii adunarii creditorilor din data
de 30.04.2020): - Bunul imobil, aflat in garantia creditorului
Kruk Romania SRL, *Teren intravilan in suprafata de
42000 mp din acte si 42141 mp masurata, numar C.F. 50182
situat în com. Izvoru Bârzii, nr.cadastral: 70, jud. Mehedinți
Nr. cadastral 70/24.11.2000 la pretul de 62.700,00 euro
(exclusiv TVA) (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii). Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar
procedează la vânzarea bunului imobil *teren intravilan*
descrisă anterior, o reprezinta sentinta nr. 113/2013 din data
de 29.03.2013 de deschidere a procedurii de faliment
pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de insolvență nr. 1168/101/2010. Licitaţia va avea loc la biroul
lichidatorului judiciar din Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului
nr. 7A, la data de 25.05.2020 orele 15:00. Informam toti
ofertanţii care vor să participe la sedinta de licitaţie faptul
că sunt obligaţi să depuna pana la data de 24.05.2020 orele
17.00 o garanţie reprezentand 10% din preţul de pornire al
licitaţie si sa achiziționeze caietul de sarcini in suma de 500
lei. Cont unic de insolvență: RO77 CECE MH01 01RO
N009 3760 deschis la CEC Bank. Invităm pe toti cei care
vor sa participe la şedinţa de licitaţie prin videoconferinta
să transmita oferta de cumpărare și documentele în copie
xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de
licitație și contravaloarea caietului de sarcină la adresa de
email: office@consultant-insolventa.ro. Avand in vedere
măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19
(CORONAVIRUS), Decretul nr. 195/16.03.2020 emis de
Președintelui României cu privire la decretarea stării de
urgență, precum si a ordonantelor militare emise, lichidatorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa aiba
loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura in care se
doreste participarea fizica se impune prezenta unui singur
participant care sa respecte masurile impune de autoprotectie (masca, manusi, halat, etc.). Relaţii la telefon
0742592183, tel./fax : 0252354399 sau: office@consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL prin Emil Popescu.
l Debitorul Moldocons Grup SRL societate in faliment,
prin lichidator judiciar DINU, URSE SI ASOCIATII
SPRL, scoate la vanzare: 1. Proprietati imobiliare, terenuri:
–teren extravilan in suprafata de 60.234 mp. situata in
Comuna Gura Vitioarei, Judet Prahova, Tarlaua 57, Parcelele Lv 1719/10, Lv 1719/14, Lv 1719/13, De 1719/1, De
1719/11, De 1719/12, De 1719/16, avand nr. cadastral 10316,
inscris in Cartea Funciara nr. 1409, a Comunei Gura Vitioarei, Judet Prahova, prin incheierile nr. 9786/2008, nr.
1415/2009 si 1886/2009 eliberate de OCPI -Prahova, Biroul
de Cadastru si Publicitate Imobiliara Valenii de Munte. Pret
pornire licitatie -35.750,00 Euro; -teren extravilan in suprafata de 169.959 mp. gasiti la masuratoare si din acte 170.166
mp. situata in Comuna Gura Vitioarei, Sat Fagetu, Judet
Prahova, Tarlaua 55, Parcelele Lv 1644/11/2, Lv 1644/13, Lv
1644/17, De 1644/12, De 1644/16, De 1644/18, avand nr.
cadastral 10314, inscris in Cartea Funciara nr. 1408, a
Comunei Gura Vitioarei, Judet Prahova, prin incheierea nr.
9954/2008, eliberata de OCPI –Prahova, Biroul de Cadastru
si Publicitate Imobiliara Valenii de Munte. Pret pornire
licitatie –153.500,00 Euro exclusiv TVA; -teren extravilan in
suprafata de 34.221 mp situata in Comuna Gura Vitioarei,
Sat Fagetu, Judet Prahova, Tarlaua 57, Parcelele Lv1719/26
si De 1719/29, avand nr. cadastral 10318, inscris in Cartea
Funciara nr. 1411, a Comunei Gura Vitioarei, Judet
Prahova, prin incheierile nr. 9788/2008 si 1414/2009, eliberata de OCPI -Prahova, Biroul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara Valenii de Munte. Pret pornire licitatie
-29.500,00 Euro exclusiv TVA; Terenurile prezentate sunt
scoase spre vanzare la pachet (nu se vand separat). 2.
Proprietate imobiliara - BAZA DE PRODUCTIE situata in
intravilanul Municipiului Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4,
Judet Prahova, constituita din constructiile, C1 -Depozit
central, C2 -Birouri, C4 -Baraca metalica, C6 -Magazie
-cabină portar, C7 -Birou, C8 -Atelier construcții metalice,
C9 -Dormitoare, edificata pe teren in suparafata de 8.840,33
m.p. rezultata din masuratori si 7.914,00 m.p. din acte,
proprietate de stat, domeniul privat al Municipiului Ploiesti,
dat in folosinta pe durata nedeterminata conform Deciziei
fostului Consiliu Popular al Judetului Prahova nr. 1086 din
19 iulie 1977. Constructiile impreuna cu dreptul de folosinta al terenului au fost intabulate la Oficiul de Cadastru si
Publicitate Imobiliara Prahova - Biroul de Carte Funciara
Ploiesti, fiind inscrise in C.F. nr. 132374 a localitatii Ploiesti,
C.F. vechi 12893, avand nr. cadastral 7598. Pret pornire
licitatie –366.522 Euro exclusiv TVA. 3. Proprietatea imobiliara -PENSIUNE situata in Comuna Manzalesti, Sat
Bustea, Judet Buzau, constituita din teren in suprafata de
2.404 m.p., din care 1.402,00 m.p. faneta si 1.000,00 m.p. cu
destinatia curti constructii pe care este edificata Constructia
C1 cu o suprafata construita desfasurata de 354,20 m.p.,
intabulate la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Buzau -Biroul de Carte FunciaraBuzau, avand nr. cadastral
20035 (nr. castral vechi 4018) inscris in Cartea Funciara nr.
20035 (C.F. vechi nr. 62) a localitatii Manzalesti. Pret
pornire licitatie –147.802,00 Euro exclusiv TVA. 4. Bunuri
mobile de tip obiecte de inventar, apartinand Moldocons
Grup SRL, in valoare de 27.730,62 Lei exclusiv TVA; 5.
Bunuri mobile de tip materiale, apartinand Moldocons
Grup SRL, in valoare de 41.162,97 Lei exclusiv TVA.
-Pretul Caietului de sarcini pentru proprietatile imobiliare
terenuri -2.500,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul Caietului de
sarcini pentru proprietatea imobiliara baza de productie
-3.000,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul Caietului de sarcini
pentru proprietatea imobiliara pensiune -2.000,00 Lei
exclusiv TVA. -Pretul Regulamentului de licitatie pentru
Obiectele de inventar si Stocul de marfa -1.000,00 Lei
exclusiv TVA. -Pretul de pornire al licitatilor pentru propri-

etatile imobilare terenuri, obiectele de inventar si stocul de
marfa, apartinand Moldocons Grup SRL, reprezinta 25%
din valoarea de piata exclusiv TVA, aratata in Raportul de
Evaluare pentru fiecare bun in parte, iar listele cu aceste
bunuri pot fi obtinute de la lichidatorul judiciar cu un
telefon in prealabil la 021.318.74.25. -Pretul de pornire al
licitatilor pentru proprietatile imobilare baza de productie si
pensiune, apartinand Moldocons Grup SRL, reprezinta
100% din valoarea de piata exclusiv TVA, aratata in
Raportul de Evaluare pentru fiecare bun in parte, Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea in
contul nr. RO46 UGBI 0000 2820 0687 7RON deschis la
Garanti Bank SA -Suc. 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
Caietului de sarcini si Regulamentului de licitatie pentru
bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru proprietatile imobiliare, obiectele de
inventar si stocul de marfa, prima sedinta de licitatie a fost
fixata in data de 15.05.2020, ora 10:00, iar daca bunurile nu
se adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii
vor fi in data de 22.05.2020; 29.05.2020; 05.06.2020;
12.06.2020, ora 10:00. Toate sedintele de licitatii se vor
desfasura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun.
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 si vizionare apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
l Comuna Ţibăneşti, cu sediul în loc. Ţibăneşti, jud. Iaşi,
cod fiscal 4540267, tel. 0232326401, fax: 0232326269,
e-mail: primaria_tibanesti@yahoo.com, contact@primariatibanesti.ro, organizează licitație în vederea concesionării
suprafeței de 14.500mp situată în T-57, HP 994- Iaz
Tungujei, 12.434mp situată în T 57, HS 989- Iaz Tungujei
punctul Racu şi a suprafeţei de 400mp situată în T 57, CD
993- Dig acumulare Racu, teren situat în extravilanul
comunei Ţibăneşti, proprietate pubică a Consiliului Local
Ţibăneşti, judeţul Iaşi, conform HCL 125/27.08.2019.
Ofertanţii sunt obligaţi să achite la casieria Primăriei Ţibăneşti taxa de participare la licitaţie în cuantum de 850 lei şi
garanţia de participare în valoare de 50 lei până cel târziu
29.05.2020, ora 14:00. Costul caietului de sarcini este de 5
lei. Data limită pentru solicitarea de clarificări este
22.05.2020 ora 14:00. Data limită de depunere a ofertelor:
29.05.2020 ora 14:00, la secretariatul Primăriei Ţibăneşti.
Ofertele se depun în 2 exemplare. Ședinta publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 02.06.2020, ora 10:00
la sediu Primăriei Ţibăneşti. Relaţii suplimentare la sediul
unităţii, telefon/fax 0232326269.
l Comuna Ţibăneşti, cu sediul în loc.Ţibăneşti, jud. Iaşi,
cod fiscal 4540267, tel. 0232326401, fax: 0232326269,
e-mail: primaria_tibanesti@yahoo.com, contact@primariatibanesti.ro, licitație publică în vederea închirierii suprafaţa
de 7,68ha păşune comunală, situată în T-41, PS.579, B.F.
1964, sat Rasboieni (Islaz) pentru păsunarea animalelor,
proprietate publică a Consiliului Local Ţibăneşti, judeţul
Iaşi, conform HCL 57/30.04.2020. Persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar din documentaţia de atribuire de la sediul Primăriei Ţibăneşti, comuna Ţibăneşti,
judeţul Iaşi. Costul caietului de sarcini: 10 lei. Ofertanţii
sunt obligaţi să achite la casieria Primăriei Ţibăneşti taxa de
participare la licitaţie în cuantum de 1000 lei şi garanţia de
participare în valoare de 200 lei până cel târziu 29.05.2020,
ora 14:00. Data limită pentru solicitarea de clarificări este
22.05.2020 ora 14:00. Data limită de depunere a ofertelor:
29.05.2020 ora 14:00, la secretariatul Primăriei Ţibăneşti.
Ofertele se depun la sediul Primăriei Ţibăneşti, comuna
Ţibăneşti, str. Principală, jud. Iaşi. Ofertele se depun în 2
exemplare. Ședinta publică de deschidere a ofertelor va
avea loc în data de 02.06.2020, ora 11:00 la sediu Primăriei
Ţibăneşti. Relaţii suplimentare la sediul unităţii, telefon/fax
0232326269.
l Comuna Ţibăneşti, cu sediul în loc. Ţibăneşti, jud. Iaşi,
cod fiscal 4540267, tel. 0232326401, fax: 0232326269,
e-mail: primaria_tibanesti@yahoo.com, contact@primariatibanesti.ro, organizează licitație publică în vederea închirierii suprafeţei de 42,32ha păşune comunală, situată în T-42,
PS.588, B.F. 1964, sat Răsboieni (Islaz) pentru păşunarea
animalelor, proprietate publică a Consiliului Local Ţibăneşti, judeţul Iaşi, conform HCL 57/30.04.2020. Persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar din documentaţia de atribuire de la sediul Primăriei Ţibăneşti, comuna
Ţibăneşti, judeţul Iaşi. Costul caietului de sarcini este de 10
lei. Ofertanţii sunt obligaţi să achite la casieria Primăriei
Tibanesti taxa de participare la licitaţie în cuantum de 1000
lei şi garanţia de participare în valoare de 1100 lei până cel
târziu 29.05.2020, ora 14:00. Data limită pentru solicitarea
de clarificări este 22.05.2020 ora 14:00. Data limită de
depunere a ofertelor: 29.05.2020 ora 14:00, la secretariatul
Primăriei Ţibăneşti. Ofertele se depun în două exemplare.
Ședinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data
de 02.06.2020, ora 12:00 la sediul Primăriei Ţibăneşti.
Relaţii suplimentare la sediul unităţii, telefon/fax
0232326269.
l Comuna Ţibăneşti, cu sediul în loc. Ţibăneşti, jud. Iaşi,
cod fiscal 4540267, tel. 0232326401, fax: 0232326269,
e-mail: primaria_tibanesti@yahoo.com, contact@primariatibanesti.ro, organizează licitație publică în vederea închirierii unui teren în suprafaţă de 300mp situat în T3, CC 179
în intravilanul satului Grieşti, zona centrală (curtea Şcolii)
în vederea amplasării unui spaţiu comercial tip container,
proprietate publică a Consiliului Local Ţibăneşti, judeţul
Iaşi, conform HCL 45/31.03.2020. Persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar din documentaţia de atribuire de la sediul Primăriei Ţibăneşti, comuna Ţibăneşti,
judeţul Iaşi. Costul caietului de sarcini este de 20 lei. Ofertanţii sunt obligaţi să achite la casieria Primăriei Ţibăneşti
taxa de participare la licitaţie în cuantum de 575 lei şi

garanţia de participare în valoare de 50 lei până cel târziu
29.05.2020, ora 14:00. Data limită pentru solicitarea de
clarificări este 22.05.2020 ora 14:00. Data limită de depunere a ofertelor: 29.05.2020 ora 14:00, la secretariatul
Primăriei Ţibăneşti. Ofertele se depun în doua exemplare.
Ședinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data
de 02.06.2020, ora 13:00 la sediul Primăriei Ţibăneşti.
Relaţii suplimentare la sediul unităţii, telefon/fax
0232326269.
l Informații generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de
contact: Primăria comunei Budesti, jud. Valcea, Cod postal:
247055, Telefon: +40 250/760374. e-mail: budesti@vl.e-adm.
ro. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie vândut: Complexul de porci (Ferma de
porcine) din comuna Budești, satul Ruda, județul Vâlcea,
aflat în domeniul privat al comunei Budești, care cuprinde
următoarele construcții înscrise în cartea Funciară cu
nr.35963: Construcție anexă (moară–parter, suprafață
construită desfășurată de 353 mp), cu nr. cadastral 35963C1; Construcție anexă (spațiu administrativ, suprafață
construită desfășurată de 182 mp), cu nr. cadastral 35963C2; Construcție anexă (hală–parter, suprafață construită
desfășurată de 657 mp), cu nr. cadastral 35963-C3;
Construcție anexă (hală-parter, suprafață construită desfășurată de 656 mp), cu nr. cadastral 35963-C4; Construcție
anexă (hală–parter, suprafață construită desfășurată de 656
mp), cu nr. cadastral 35963-C5; Construcție anexă (hală–
parter, suprafață construită desfășurată de 657 mp), cu nr.
cadastral 35963-C6; Împrejmuire gard beton, suprafață
construită desfășurată de 419 mp. Atribuirea contractului
de vânzare se face conform O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul Administrativ și Hotărârii Consiliului Local al
comunei Budești nr.42 din 30.04.2020. Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: la solicitare în scris, către registratura Primăriei
comunei Budești, județul Vâlcea. Denumirea și datele de
contact ale serviciului /compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația
de atribuire: Compartimentul Achiziții Publice, din cadrul
Primăriei comunei Budesti, jud. Valcea, Cod postal: 247055,
Telefon: 40250/760374, E-mail: budesti@vl.e-adm.ro. Costul
și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ: gratuit, pe suport hârtie.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.05.2020, ora
15.30. Informații privind ofertele: Data-limită de depunere
a ofertelor: 03.06.2020, ora 08.00. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria comunei Budesti, cu sediul în
comuna Budesti, sat Budesti, strada Principală, nr.64, jud.
Valcea, Cod postal:247055. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: un exemplar original. Data și locul la
care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 03.06.2020, ora 10.00. Sediul Primăriei comunei
Budesti, sat Budesti, strada Principală, nr.64, jud. Valcea,
Cod postal: 247055. Denumirea, adresa, numarul de telefon
și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Valcea, Secția Contencios Administrativ, cu sediul in: Municipiul Ramnicu-Valcea. Telefon:
+40 250/739120; Fax: +40250/732207.E-mail: tr.valcea.
civil2@just.ro

PIERDERI
l Cabinet Individual de Insolvență Grigorian Andreea Gina, C.I.F. 25259222, cu sediul în mun. Iași, șos.Ștefan cel
Mare și Sfânt, nr. 4, complex Exclusive Residence, bloc A2,
demisol, spațiul nr.6, Cod postal: 700498, jud.Iași, declară
pierdute certificatele constatatoare originale si certificatul
de înregistrare original, pentru următoarele societăți: „NKE
SPRECIZIA GROUP” S.R.L. cu sediul în mun. Focșani,
bd. Unirii, nr. 13, bl. 13, sc. 1, etaj P, jud. Vrancea, număr de
ordine în registrul comerțului J39/371/2016CUI 36146237;
„ALL4SHOP.IT” S.R.L. cu sediul în sat Putna, com. Bolotești, jud. Vrancea, număr de ordine în registrul comerțului
J39/623/2013; CUI 32486333; LENDOLIF 88” S.R.L. cu
sediul în mun. Focșani, str. Bucegi, nr. 17, jud. Vrancea,
număr de ordine în registrul comerțului J39/776/2016; CUI
36865127 Salvatore Transport” S.R.L. cu sediul în mun.
Bacău, bd. Unirii, nr. 30, et. 3, jud. Bacău, număr de ordine
în registrul comerțului J4/937/2016; CUI 36343972.
l Declaram pierdute și anulate următoarele
acte ale societății HIPOCRATE 2000 SRL (CUI:
11702477, J40/3526/1999, sediul: București,
Sectorul 1, Str. Prahova, nr. 6A): (i). Certificatul
constatator eliberat la data de 24.10.2017 în baza
declarației model 3 nr. 677766 din 09.10.2017
privind activitățile desfășurate de societate la
punctul de lucru situat în Comuna Mogoșoaia,
Șoseaua București-Târgoviște, nr. 12A, corp B,
demisol, judetul Ilfov; (ii).Certificatul constatator eliberat la data de 24.10.2017 în baza
declarației model 3 nr.677766 din 09.10.2017
privind activitățile desfășurate de societate la
punctul de lucru situat în Comuna Mogoșoaia,
Șoseaua București - Târgoviște, nr. 12A, corp A,
E01-E14 și E16-E21, etajul 1, județul Ilfov și (iii).
Certificatul constatator eliberat la data de
24.10.2017 în baza declarației model 3 nr. 677766
din 09.10.2017 privind activitățile desfășurate de
societate la punctul de lucru situat în Comuna
Mogoșoaia, Șoseaua București-Târgoviște,
nr.12A, corp A, E15, etajul 1, județul Ilfov.

